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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Cristian Marcu Ón Dosarul nr. 551/P/2004
al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca

neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„ instituirea regulilor de
desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti
este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, care poate
institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„, precum ∫i modalit„˛ile de exercitare
a drepturilor procedurale. Astfel, nu poate fi re˛inut„ critica
potrivit c„reia instituirea unui termen pentru introducerea
contesta˛iei Ón anulare Ónfr‚nge principiul liberului acces la
justi˛ie sau dreptul la ap„rare.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 25 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 551/P/2004, Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 388 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Cristian Marcu.
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Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ instituirea, prin dispozi˛ia de lege criticat„,
a termenului de 10 zile Ón care poate fi introdus„ contesta˛ia
Ón anulare creeaz„ o discriminare fa˛„ de termenul Ón care
poate fi introdus„ cererea de revizuire, at‚ta timp c‚t ∫i
contesta˛ia Ón anulare ∫i revizuirea sunt c„i extraordinare de
atac, fiind Ónc„lcate astfel dispozi˛iile constitu˛ionale ce privesc
liberul acces la justi˛ie ∫i dreptul la ap„rare.
Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„ consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest
sens arat„ c„ liberul acces la justi˛ie presupune accesul la
mijloacele procedurale prin care se Ónf„ptuie∫te justi˛ia,
legiuitorul put‚nd institui Ón considerarea unor situa˛ii
deosebite reguli specifice de procedur„, precum ∫i
modalit„˛i de exercitare a drepturilor procedurale. Aceste
proceduri pot fi utilizate de cei interesa˛i Ón formele ∫i
modalit„˛ile instituite prin lege, accesul liber la justi˛ie
nepresupun‚nd asigurarea accesului la toate structurile
judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac prev„zute de lege.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului, precum ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i
formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„, potrivit dispozi˛iilor
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, instituirea regulilor de
desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti este
de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, care poate institui,
Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli speciale de
procedur„, precum ∫i modalit„˛ile de exercitare a drepturilor
procedurale, astfel Ónc‚t accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„
accesul, Ón toate cazurile, la toate structurile judec„tore∫ti ∫i
la toate c„ile de atac. Astfel, nu este Óntemeiat„ sus˛inerea
conform c„reia dispozi˛iile criticate creeaz„ o discriminare
prin instituirea unui termen de 10 zile pentru introducerea
contesta˛iei Ón anulare. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea potrivit
c„reia dispozi˛iile art. 388 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„ sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitu˛ie, se
arat„ c„ nici aceasta nu este Óntemeiat„. Astfel, dreptul la
ap„rare cuprinde totalitatea drepturilor ∫i regulilor procedurale
care ofer„ persoanei posibilitatea de a se ap„ra Ómpotriva
Ónvinuirilor ce i se aduc, de a dovedi nevinov„˛ia sa ∫i de a
avea posibilitatea de a fi asistat„ de un avocat. Œn
consecin˛„, fa˛„ de con˛inutul dreptului la ap„rare se
apreciaz„ c„ prevederile art. 388 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, prin obiectul de reglementare, nu Óncalc„
dreptul la ap„rare recunoscut ∫i garantat de Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Arat„ c„ dispozi˛iile
art. 388 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, referitoare
la termenul Ón care poate fi introdus„ contesta˛ia Ón anulare
de c„tre persoana Ómpotriva c„reia se face executarea,
reprezint„ norme de procedur„ penal„, a c„ror
reglementare este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului.
Œn acest context, prevederile legale criticate nu opresc
persoana Ómpotriva c„reia se face executarea de a apela
la instan˛ele judec„tore∫ti, de a fi ap„rat„ ∫i de a se
prevala de toate garan˛iile procesuale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere al
Guvernului ∫i al 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, 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
art. 388 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„.
Textul de lege criticat are urm„torul con˛inut:
— Art. 388 alin. 1: î(1) Contesta˛ia Ón anulare pentru
motivele ar„tate Ón art. 386 lit. a)—c) poate fi introdus„ de c„tre
persoana Ómpotriva c„reia se face executarea, cel mai t‚rziu Ón
10 zile de la Ónceperea execut„rii, iar de c„tre celelalte p„r˛i Ón
termen de 30 de zile de la data pronun˛„rii hot„r‚rii a c„rei
anulare se cere.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile art. 21
alin. (1) ∫i (2) ∫i ale art. 24 din Constitu˛ia Rom‚niei, ce
au urm„torul con˛inut:
— Art. 21 alin. (1) ∫i (2): î(1) Orice persoan„ se poate
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“ ;
— Art. 24: î(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate reprezint„ o norm„
de procedur„, a c„rei stabilire, potrivit art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, intr„ Ón competen˛a exclusiv„ a legiuitorului.
Astfel, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69
din 16 martie 1994, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„
liberul acces la justi˛ie presupune accesul la mijloacele
procedurale prin care justi˛ia se Ónf„ptuie∫te, fiind de
competen˛a exclusiv„ a legiuitorului instituirea regulilor de
desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti.
Pe cale de consecin˛„, legiuitorul poate institui, Ón
considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli speciale de
procedur„, ca ∫i modalit„˛ile de exercitare a drepturilor
procedurale, principiul liberului acces la justi˛ie presupun‚nd
posibilitatea neÓngr„dit„ a celor interesa˛i de a utiliza
aceste proceduri, Ón formele ∫i Ón modalit„˛ile instituite de
lege. De aceea, regula art. 21 alin. (2) din Constitu˛ie,
potrivit c„reia nici o lege nu poate Óngr„di accesul la
justi˛ie, are ca semnifica˛ie faptul c„ legiuitorul nu poate
exclude de la exerci˛iul drepturilor procesuale pe care le-a
instituit nici o categorie sau grup social.
Astfel, Curtea constat„ c„ nu se poate re˛ine
incompatibilitatea stabilirii unui termen pentru introducerea
contesta˛iei Ón anulare cu prevederile constitu˛ionale ale
art. 21 referitoare la accesul liber la justi˛ie ∫i cu cele ale
art. 24 privind dreptul la ap„rare. Termenul pentru
introducerea contesta˛iei Ón anulare este determinat de
necesitatea aplic„rii ∫i respect„rii dreptului ∫i a garan˛iilor
procesuale ale p„r˛ilor, de asigurarea siguran˛ei ∫i stabilit„˛ii
raporturilor juridice, precum ∫i de solu˛ionarea Óntr-un
termen rezonabil a proceselor, f„r„ nici o discriminare. Œn
aceste condi˛ii, p„r˛ilor interesate nu li se Óncalc„ accesul
liber la justi˛ie, at‚ta vreme c‚t pot sesiza instan˛ele
judec„tore∫ti Ón termen legal cu cererea de revizuire, iar
partea, care s-a adresat justi˛iei Ón termen ∫i cu
Óndeplinirea condi˛iilor legale av‚nd posibilitatea s„-∫i
exercite neÓngr„dit dreptul la ap„rare Ón tot cursul
procesului.
Œn ceea ce prive∫te critica potrivit c„reia termenul Ón
care poate fi introdus„ contesta˛ia Ón anulare este
reglementat diferit fa˛„ de termenul Ón care poate fi
introdus„ cererea de revizuire, cre‚ndu-se astfel o
discriminare, Curtea constat„ c„ nici aceasta nu este
Óntemeiat„, deoarece contesta˛ia Ón anulare ∫i cererea de
revizuire Ón favoarea condamnatului fiind dou„ c„i de atac
diferite, legiuitorul este Ón drept s„ stabileasc„ condi˛ii
diferite de exercitare a acestor c„i de atac.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al 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. 388 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Cristian Marcu Ón Dosarul nr. 551/P/2004 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 noiembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu

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

DECIZIE
privind publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a hot„r‚rilor arbitrale nr. 1/2004 ∫i nr. 2/2004
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1312 alin. (8) 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,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Hot„r‚rea arbitral„ nr. 1 privind Metodologia
pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru
telefoanele mobile ∫i drepturile patrimoniale cuvenite
titularilor drepturilor de autor, prev„zut„ Ón anexa nr. 1 la
prezenta decizie.
Art. 2. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Hot„r‚rea arbitral„ nr. 2 privind Metodologia

pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet ∫i drepturile
patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor,
prev„zut„ Ón anexa nr. 2 la prezenta decizie.
Art. 3. — Metodologiile prev„zute Ón anexele nr. 1
∫i 2 nu con˛in prevederi privind drepturile conexe ale
arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i ∫i produc„torilor de
fonograme.

p. Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Oprea Lauren˛iu
Bucure∫ti, 24 decembrie 2004.
Nr. 174.
ANEXA Nr. 1

Comisia arbitral„ de pe l‚ng„ Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
HOT√R¬REA ARBITRAL√ Nr. 1
din data de 18 decembrie 2004
Comisia arbitral„:
Du˛escu Georgeta Felicia
Calmuschi Otilia
fiiclea Alexandru
Vasiliu Adrian
Vr‚nceanu Nicoleta
Pe rol se afl„ pronun˛area privind medierea Metodologiei
pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru
telefoanele mobile ∫i drepturile patrimoniale cuvenite
titularilor drepturilor de autor, proiectele proprii de

metodologie fiind elaborate de c„tre Uniunea Compozitorilor
∫i Muzicologilor din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi
de Autor (UCMR—ADA), cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea
Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asocia˛ia Na˛ional„ a Internet
Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul Ón Bucure∫ti,
bd. Na˛iunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5, ∫i Asocia˛ia
Rom‚n„ a Operatorilor Na˛ionali de Servicii Audiotext
(ARONSA), cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe Laz„r
nr. 2, sectorul 1.
Dezbaterile au avut loc Ón data de 15 decembrie 2004,
Ón prezen˛a celor dou„ p„r˛i, reprezentate prin Ana Achim,
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director UCMR—ADA, ∫i av. Alexandru Roat„ Palade ∫i,
respectiv, prin ™erban Gheorghe, director executiv ANISP,
∫i Sorin Manea, vicepre∫edinte ARONSA.
Deliberarea ∫i pronun˛area Ón solu˛ionarea medierii de
fa˛„ au fost am‚nate, pentru studierea actelor ∫i lucr„rilor
dosarului ∫i pentru a se da p„r˛ilor posibilitatea de a
depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004,
c‚nd Comisia arbitral„, deliber‚nd cu participarea celor
cinci membri ai s„i, a pronun˛at hot„r‚rea de fa˛„ cu
unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91—93,
sectorul 1, Bucure∫ti.
COMISIA ARBITRAL√

asupra Cererii de mediere Ónregistrate la Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din 6 septembrie
2004, formulat„ de UCMR—ADA ∫i de asocia˛iile
utilizatorilor, respectiv ANISP ∫i ARONSA
Obiectul medierii Ól formeaz„ elaborarea unei metodologii
unitare privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de
apel, negociate Ón temeiul Deciziei directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 32 din
6 aprilie 2004 de cele dou„ p„r˛i. Œn ∫edin˛a din data de
25 noiembrie 2004, precum ∫i cu prilejul dezbaterii din data
de 15 decembrie 2004, p„r˛ile ∫i-au sus˛inut punctele de
vedere precizate Ón proiectele proprii de metodologie
depuse la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
(ORDA) pentru a fi aduse la cuno∫tin˛„ arbitrilor at‚t oral,
c‚t ∫i prin note scrise Ónso˛ite de Ónscrisuri.
Œntruc‚t Óncerc„rile repetate de solu˛ionare pe cale
amiabil„ nu au reu∫it, s-a procedat la medierea
metodologiilor Ón conformitate cu art. 1312 alin. (3) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Œnainte de a trece la examinarea Ón fond a problemelor
ce fac obiectul medierii se constat„ c„ numirea arbitrilor a
fost f„cut„ cu respectarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri
de pe l‚ng„ Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
p„r˛ile proced‚nd la tragerea la sor˛i Ón vederea form„rii
completului de mediere a arbitrilor consemna˛i Ón Procesulverbal din data de 6 octombrie 2004 Ón persoana
urm„torilor: Du˛escu Georgeta Felicia, Calmuschi Otilia,
fiiclea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vr‚nceanu Nicoleta.
Trec‚nd la examinarea Ón fond a obiectului medierii
const‚nd Ón elaborarea unei metodologii unitare pentru
utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru
telefoanele mobile ∫i drepturile patrimoniale cuvenite
titularilor drepturilor de autor, Comisia arbitral„ re˛ine ∫i se
pronun˛„ asupra urm„toarelor aspecte r„mase Ón
divergen˛„:
1. Œntruc‚t cuprinsul metodologiei Ól formeaz„ activitatea
de comunicare public„, precum ∫i aceea de reproducere a
operei muzicale, se va folosi Ón tot cuprinsul metodologiei
termenul îutilizare“, ce include ambele no˛iuni.
2. Av‚nd Ón vedere c„ Legea nr. 8/1996, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, acord„ protec˛ie operei muzicale,
f„r„ s„ fac„ distinc˛ie Óntre utilizarea ei, integral„ sau
par˛ial„ [art. 1 alin. (2), art. 13, art. 33 din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare], se
exclude din cuprinsul metodologiei termenul îfragmente din
opere muzicale“.
3. fiin‚nd seama de principiul libert„˛ii contractuale ∫i al
nediscrimin„rii Óntre diferitele categorii de utilizatori, durata
autoriz„rii se fixeaz„ la maximum 3 ani, cu posibilitatea

p„r˛ilor contractante, la cererea expres„ a utilizatorului, de
a stabili un termen mai scurt.
4. Privitor la baza de calcul, aceasta este format„ din
totalitatea Óncas„rilor brute lunare, f„r„ T.V.A., ob˛inute de
utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a
veniturilor rezultate, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311
alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
5. Lu‚nd Ón considerare limitele procentuale prev„zute
de Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón art. 131 1 alin. (2), precum ∫i procentele
practicate pe plan european, se stabile∫te, ca remunera˛ie
lunar„ pentru utilizarea operelor muzicale, un cuantum
cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul
men˛ionat„ anterior, dar nu mai pu˛in de 3.000 lei, pentru
fiecare desc„rcare de ton de apel, efectuat„ cu titlu
oneros. Prin stabilirea acestei modalit„˛i de calcul se evit„
limitarea de la utilizare a repertoriului interna˛ional de opere
muzicale, precum ∫i posibilitatea diminu„rii artificiale a
bazei de calcul.
Œn ceea ce prive∫te tonurile de apel comunicate cu titlu
gratuit, fiecare utilizator va pl„ti o remunera˛ie fix„ de
3.000 lei pentru fiecare desc„rcare de ton de apel.
Utilizatorii care stocheaz„ ∫i ofer„ spre ascultare tonuri de
apel, cu posibilitatea de a fi desc„rcate de pe un mediu
de stocare cu acces public ∫i ascultare gratuit„ Ón scop
promo˛ional, vor achita o remunera˛ie fix„ lunar„ de
6.000.000 lei.
Aceast„ solu˛ie are drept consecin˛„ eliminarea oric„ror
referiri la îdurata standard a tonului de apel“.
6. Referitor la nivelul penalit„˛ilor datorate Ón caz de
Ónt‚rziere la plat„ se stabile∫te un procent de 0,10% pe zi
de Ónt‚rziere, Ón considerarea dublului caracter, reparatoriu
∫i sanc˛ionatoriu, al acestora.
7. Nu se impune fixarea unui termen de p„strare a
documentelor ∫i informa˛iilor, transmise lunar organismului
de gestiune colectiv„, Óntruc‚t regimul de p„strare a
documentelor ∫i actelor este diferit de la caz la caz, iar
termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel,
comunic„rile lunare c„tre organismul de gestiune colectiv„
nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare ∫i
statisticile de trafic, ci privesc ∫i alte informa˛ii ∫i
documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare].
8. Œntruc‚t legea stabile∫te explicit modalitatea de calcul
a prejudiciilor datorate pentru utiliz„rile neautorizate
[art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare], aceasta nu poate face obiectul
prezentei metodologii.
9. Œn ceea ce prive∫te contractul standard, ca anex„ la
prezenta metodologie, el nu face obiectul acesteia,
deoarece, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
metodologia trebuie s„ cuprind„ numai drepturile
patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie
negociate cu utilizatorii Ón vederea pl„˛ii acestor drepturi.
10. Instituirea Ón sarcina ORDA a obliga˛iei de a Óntocmi
∫i de a ˛ine un registru na˛ional al utilizatorilor de opere
muzicale folosite la realizarea de tonuri de apel contravine
art. 137 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
11. Intrarea Ón vigoare a metodologiei de fa˛„ este
prev„zut„ de art. 1312 alin. (8) ∫i (9) din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborat cu
art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„
legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„.
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PENTRU ACESTE MOTIVE
H O T √ R √ ™ T E:

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri
de apel pentru telefoanele mobile ∫i drepturile patrimoniale
cuvenite titularilor drepturilor de autor are urm„torul
con˛inut:
Art. 1. — (1) Utilizarea ca tonuri de apel pentru
telefoanele mobile a operelor muzicale se poate face
numai dup„ ob˛inerea autoriza˛iei prev„zute la art. 130
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Utilizatorii au obliga˛ia de a ob˛ine de la organismul
de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor asupra operelor
muzicale autoriza˛ia neexclusiv„ de utilizare a operelor
muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile ∫i de
a pl„ti remunera˛iile corespunz„toare.
Art. 2. — (1) Autoriza˛ia emis„ de organismul de
gestiune colectiv„, Ón conformitate cu prevederile prezentei
metodologii, confer„ persoanelor autorizate dreptul
neexclusiv de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de
apel pentru telefoanele mobile.
(2) Este utilizator, Ón sensul prezentei metodologii, orice
persoan„ fizic„ autorizat„ sau persoan„ juridic„ ce
efectueaz„ comunicarea public„ a operelor muzicale ca
tonuri de apel pentru telefoanele mobile.
Art. 3. — (1) Utilizarea operelor muzicale ca tonuri de
apel pentru telefoanele mobile se realizeaz„ numai dup„
ob˛inerea de la organismul de gestiune colectiv„ a
autoriza˛iei scrise neexclusive de utilizare a operelor
muzicale ca tonuri de apel.
(2) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei, cu cel pu˛in 10 zile
Ónainte de utilizare, utilizatorii trebuie s„ solicite
organismului de gestiune colectiv„ eliberarea autoriza˛iei
neexclusive de utilizare.
(3) Organismul de gestiune colectiv„ va pune la
dispozi˛ie utilizatorilor, la sediul s„u ori pe pagina sa de
Internet, modelul cererii de autorizare.
Art. 4. — (1) O dat„ cu depunerea cererii de
autorizare, utilizatorul are obliga˛ia de a depune la
organismul de gestiune colectiv„ urm„toarele documente:
certificat constatator de la Oficiul Na˛ional al Registrului
Comer˛ului ∫i, dup„ caz, certificate-tip de furnizare de
servicii de comunica˛ii electronice.
(2) Œn termen de 10 zile de la depunerea cererii de
autorizare Ónso˛ite de toate documentele prev„zute la
alin. (1), organismul de gestiune colectiv„ este obligat s„
elibereze solicitantului autoriza˛ia neexclusiv„ de utilizare a
operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele
mobile.
(3) Autoriza˛ia neexclusiv„ se acord„ pentru o perioad„
de maximum 3 ani, iar la cererea expres„ a utilizatorului,
pentru o perioad„ mai scurt„. La expirarea duratei se reia
procedura de autorizare reglementat„ prin prezenta
metodologie. Aceast„ autoriza˛ie este netransmisibil„ ∫i d„
dreptul la utilizarea reglementat„ de prezenta metodologie
pentru toate operele muzicale aflate Ón repertoriul
organismului de gestiune colectiv„, cu excep˛ia celor pentru
care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea ca
tonuri de apel pentru telefoanele mobile. Œn acest sens, o
dat„ cu autoriza˛ia neexclusiv„, organismul de gestiune
colectiv„ va comunica utilizatorului ∫i lista de opere
muzicale pentru care a fost interzis„ utilizarea ca tonuri de
apel pentru telefoanele mobile.
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(4) Organismul de gestiune colectiv„ va prezenta pe
pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care
titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea ca tonuri
de apel pentru telefoanele mobile.
(5) Ori de c‚te ori un titular de drepturi de autor
comunic„ organismului de gestiune colectiv„ faptul c„
interzice utilizarea operelor muzicale din repertoriul s„u ca
tonuri de apel pentru telefoanele mobile, organismul de
gestiune colectiv„ va comunica Ón scris utilizatorilor
denumirea ∫i autorul acelor opere muzicale. Œn termen de
cel mult 30 de zile de la primirea comunic„rii din partea
organismului de gestiune colectiv„, utilizatorul va Ónceta
orice act de utilizare a oric„rei opere muzicale cuprinse Ón
comunicare.
Art. 5. — (1) Pentru utilizarea operelor muzicale ca
tonuri de apel pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor pl„ti
organismului de gestiune colectiv„ o remunera˛ie lunar„.
(2) Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel
pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor pl„ti un cuantum
lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este
ea reglementat„ de prezenta metodologie, dar nu mai pu˛in
de 3.000 lei pentru fiecare desc„rcare de ton de apel.
(3) Baza de calcul a remunera˛iei pentru utilizarea
operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele
mobile este format„ din totalitatea Óncas„rilor brute lunare,
f„r„ T.V.A., ob˛inute de utilizator din folosirea operei
muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Pentru tonurile de apel comunicate public cu titlu
gratuit, utilizatorii vor pl„ti o remunera˛ie de 3.000 lei
pentru fiecare desc„rcare de ton de apel.
(5) Utilizatorii care stocheaz„ ∫i ofer„ spre ascultare
tonuri de apel pentru telefoanele mobile, cu posibilitatea de
a fi desc„rcate de pe un mediu de stocare cu acces
public ∫i ascultare gratuit„ Ón scop promo˛ional, vor achita
o remunera˛ie fix„ lunar„ de 6.000.000 lei.
Art. 6. — (1) Plata remunera˛iilor pentru utilizarea
operelor muzicale, conform art. 5, se efectueaz„ Ón termen
de 50 de zile de la sf‚r∫itul lunii pentru care sunt datorate.
(2) Œn caz de Ónt‚rziere la plata remunera˛iei, utilizatorii
datoreaz„ penalit„˛i de 0,10% pentru fiecare zi de
Ónt‚rziere.
Art. 7. — Remunera˛iile stabilite Ón sum„ fix„ prin
prezenta metodologie vor fi modificate anual, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 1314 din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 8. — Utilizatorii sunt obliga˛i ca p‚n„ la data de
30 a fiec„rei luni s„ comunice organismului de gestiune
colectiv„, pentru luna precedent„, un raport cuprinz‚nd:
a) num„rul de comunic„ri publice de tonuri de apel
pentru fiecare oper„ muzical„ utilizat„;
b) Óncas„rile ob˛inute de utilizator din comunicarea
public„ a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru
telefoanele mobile;
c) tonurile de apel comunicate public, lunar, cu titlu
gratuit, precum ∫i cele oferite spre ascultare gratuit„ Ón
scop promo˛ional.
Art. 9. — Prezenta metodologie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón
conformitate cu art. 131 2 alin. (8) ∫i (9) din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicat„.
Pronun˛at„ azi, 18 decembrie 2004, la sediul ORDA din
Calea Victoriei nr. 91—93, sectorul 1, Bucure∫ti.
Executorie de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Cu apel Ón termen de 15 zile de la data public„rii.
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ANEXA Nr. 2

Comisia arbitral„ de pe l‚ng„ Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
HOT√R¬REA ARBITRAL√ Nr. 2
din data de 18 decembrie 2004
Comisia arbitral„:
Du˛escu Georgeta Felicia
Calmuschi Otilia
fiiclea Alexandru
Vasiliu Adrian
Vr‚nceanu Nicoleta
Pe rol se afl„ pronun˛area privind medierea Metodologiei
pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet ∫i drepturile
patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor,
proiectele proprii de metodologie fiind elaborate de c„tre
Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor din Rom‚nia —
Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—ADA), cu sediul
Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asocia˛ia
Na˛ional„ a Internet Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul
Ón Bucure∫ti, bd. Na˛iunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5,
∫i Asocia˛ia Rom‚n„ a Operatorilor Na˛ionali de Servicii
Audiotext (ARONSA), cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe
Laz„r nr. 2, sectorul 1.
Dezbaterile au avut loc la data de 15 decembrie 2004,
Ón prezen˛a celor dou„ p„r˛i, reprezentate prin Ana Achim,
director UCMR—ADA, ∫i av. Alexandru Roat„ Palade ∫i,
respectiv, prin ™erban Gheorghe, director executiv ANISP,
∫i Sorin Manea, vicepre∫edinte ARONSA.
Deliberarea ∫i pronun˛area Ón solu˛ionarea medierii de
fa˛„ au fost am‚nate, pentru studierea actelor ∫i lucr„rilor
dosarului ∫i pentru a se da p„r˛ilor posibilitatea de a
depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004,
c‚nd Comisia arbitral„, deliber‚nd cu participarea celor
cinci membri ai s„i, a pronun˛at hot„r‚rea de fa˛„ cu
unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91—93,
sectorul 1, Bucure∫ti.
COMISIA ARBITRAL√

asupra Cererii de mediere Ónregistrate la Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din data de
6 septembrie 2004, formulat„ de UCMR—ADA ∫i de
asocia˛iile utilizatorilor, respectiv ANISP ™I ARONSA
Obiectul medierii Ól formeaz„ elaborarea unei metodologii
unitare privind utilizarea operelor muzicale pe Internet,
negociate Ón temeiul Deciziei directorului general al Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 32 din 6 aprilie 2004
de c„tre cele dou„ p„r˛i. Œn ∫edin˛a din data de
25 noiembrie 2004, precum ∫i cu prilejul dezbaterii din data
de 15 decembrie 2004, p„r˛ile ∫i-au sus˛inut punctele de
vedere precizate Ón proiectele proprii de metodologie
depuse la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
(ORDA) pentru a fi aduse la cuno∫tin˛„ arbitrilor, at‚t oral,
c‚t ∫i prin note scrise Ónso˛ite de Ónscrisuri.
Œntruc‚t Óncerc„rile repetate de solu˛ionare pe cale
amiabil„ nu au reu∫it, s-a procedat la medierea
metodologiilor Ón conformitate cu art. 131 2 alin. (3) din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Œnainte de a trece la examinarea Ón fond a problemelor
ce fac obiectul medierii se constat„ c„ numirea arbitrilor a
fost f„cut„ cu respectarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri
de pe l‚ng„ Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor,

p„r˛ile proced‚nd la tragerea la sor˛i Ón vederea form„rii
completului de mediere a arbitrilor consemna˛i Ón Procesulverbal din data de 6 octombrie 2004 Ón persoana
urm„torilor: Du˛escu Georgeta Felicia, Calmuschi Otilia,
fiiclea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vr‚nceanu Nicoleta.
Trec‚nd la examinarea Ón fond a obiectului medierii
const‚nd Ón elaborarea unei metodologii unitare pentru
utilizarea operelor muzicale pe Internet ∫i drepturile
patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, Comisia
arbitral„ re˛ine ∫i se pronun˛„ asupra urm„toarelor aspecte
r„mase Ón divergen˛„:
1. Œntruc‚t obiectul metodologiei Ól formeaz„ activitatea
de comunicare public„, precum ∫i aceea de reproducere,
inclusiv prin stocare, a operei muzicale, se va folosi Ón tot
cuprinsul metodologiei termenul îutilizare“, care include
toate aceste no˛iuni. Deoarece utilizatorii folosesc Ón
prezent numai Internetul, se va Ónl„tura din Óntreg cuprinsul
metodologiei utilizarea no˛iunii îre˛ele similare“.
2. fiin‚nd seama de principiul libert„˛ii contractuale ∫i al
nediscrimin„rii dintre diferitele categorii de utilizatori, durata
autoriz„rii se fixeaz„ la maximum 3 ani, cu posibilitatea
p„r˛ilor contractante, la cererea expres„ a utilizatorului, de
a stabili un termen mai scurt.
3. Privitor la baza de calcul, aceasta este format„ din
totalitatea Óncas„rilor brute lunare, f„r„ T.V.A., ob˛inute de
utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a
veniturilor rezultate, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311
alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
4. Lu‚nd Ón considerare limitele procentuale prev„zute
de Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón art. 131 1 alin. (2), precum ∫i procentele
practicate pe plan european, se stabile∫te, ca remunera˛ie
lunar„ pentru utilizarea operei muzicale, cu cuantum cuvenit
autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul men˛ionat„
anterior, dar nu mai pu˛in de 3.000 lei pentru fiecare
desc„rcare sau ascultare a unei opere muzicale, efectuat„
cu titlu oneros.
Prin stabilirea acestei modalit„˛i de calcul se evit„
limitarea de la utilizare a repertoriului interna˛ional de opere
muzicale, precum ∫i posibilitatea diminu„rii artificiale a
bazei de calcul.
Œn ceea ce prive∫te utilizarea Ón scop ambiental, precum
∫i cea cu titlu gratuit a operelor muzicale stocate pe
Internet, utilizatorul va pl„ti anual o remunera˛ie fix„ de
3.000.000 lei, indiferent de num„rul de acces„ri ale paginii
de Internet, precum ∫i de caracterul comercial sau
necomercial al utiliz„rii.
5. Plata remunera˛iilor pentru utilizarea operelor muzicale
cu titlu gratuit sau ca muzic„ ambiental„ se va face Ón
termen de 30 de zile de la data autoriz„rii pentru anul Ón
curs, respectiv p‚n„ la data de 31 martie a fiec„rui an.
Plata remunera˛iilor pentru utilizarea operelor muzicale
cu titlu oneros se efectueaz„ p‚n„ la data de 30 a lunii
urm„toare celei pentru care sunt datorate.
6. Referitor la nivelul penalit„˛ilor datorate Ón caz de
Ónt‚rziere la plat„ se stabile∫te un procent de 0,10% pe zi
de Ónt‚rziere, Ón considerarea dublului caracter, reparatoriu
∫i sanc˛ionatoriu, al acestora.
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7. Termenul de comunicare a raportului informativ este
stabilit p‚n„ la data de 20 a fiec„rei luni pentru luna
precedent„ ∫i va cuprinde: num„rul de comunic„ri publice
pentru fiecare oper„ muzical„ oferit„ contra cost; Óncas„rile
indirecte ob˛inute de utilizator din comunicarea public„ cu
titlu gratuit a operelor muzicale pe Internet; operele
muzicale utilizate Ón scop ambiental.
8. Nu se impune fixarea unui termen de p„strare a
documentelor ∫i informa˛iilor transmise lunar organismului
de gestiune colectiv„, Óntruc‚t regimul de p„strare a
documentelor ∫i actelor este diferit de la caz la caz, iar
termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel,
comunic„rile lunare c„tre organismul de gestiune colectiv„
nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare ∫i
statisticile de trafic, ci privesc ∫i alte informa˛ii ∫i
documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare].
9. Œntruc‚t legea stabile∫te explicit modalitatea de calcul
a prejudiciilor datorate pentru utiliz„rile neautorizate
[art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare], aceasta nu poate face obiectul
prezentei metodologii.
10. Œn ceea ce prive∫te contractul standard, ca anex„ la
prezenta metodologie, acesta nu face obiectul ei, deoarece,
potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, metodologia trebuie
s„ cuprind„ numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor
de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii Ón
vederea pl„˛ii acestor drepturi. De altfel, contractul nu a
fost negociat anterior de c„tre p„r˛i.
11. Instituirea Ón sarcina ORDA a obliga˛iei de a Óntocmi
∫i de a ˛ine un registru na˛ional al utilizatorilor de opere
muzicale folosite pe Internet contravine art. 137 alin. (2)
∫i (3) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
12. Intrarea Ón vigoare a metodologiei de fa˛„ este
prev„zut„ de art. 1312 alin. (8) ∫i (9) din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborat cu
art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„
legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„.
PENTRU ACESTE MOTIVE
H O T √ R √ ™ T E:

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe
Internet ∫i drepturile patrimoniale cuvenite titularilor
drepturilor de autor are urm„torul con˛inut:
Art. 1. — (1) Utilizarea operelor muzicale pe Internet se
poate face numai dup„ ob˛inerea autoriza˛iei prev„zute la
art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Utilizatorii au obliga˛ia de a ob˛ine de la organismul
de gestiune colectiv„ a drepturilor autorilor de opere
muzicale autoriza˛ia neexclusiv„ de utilizare a operelor
muzicale pe Internet ∫i de a pl„ti remunera˛iile
corespunz„toare.
Art. 2. — (1) Autoriza˛ia emis„ de organismul de
gestiune colectiv„, Ón conformitate cu prevederile prezentei
metodologii, confer„ persoanelor autorizate dreptul de
utilizare a operelor muzicale pe Internet.
(2) Prin utilizare, Ón sensul prezentei metodologii, se
Ón˛elege efectuarea oric„reia dintre urm„toarele opera˛iuni:
a) reproducerea operelor muzicale Ón medii de stocare
disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului
(URL) ∫i comunicarea lor c„tre public cu titlu gratuit sau
utilizate ca muzic„ ambiental„;
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b) reproducerea operelor muzicale Ón medii de stocare
disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului
(URL) ∫i comunicarea lor c„tre public cu titlu oneros.
(3) Este utilizator, Ón sensul prezentei metodologii, orice
persoan„ fizic„ autorizat„ sau persoan„ juridic„
responsabil„ de con˛inutul paginii de Internet.
Art. 3. — (1) Utilizarea operelor muzicale, astfel cum
este definit„ de prezenta metodologie, se poate realiza
numai dup„ ob˛inerea din partea organismului de gestiune
colectiv„ a autoriza˛iei scrise neexclusive de utilizare.
(2) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei, cu cel pu˛in 10 zile
Ónainte, utilizatorii trebuie s„ solicite organismului de
gestiune colectiv„ eliberarea autoriza˛iei neexclusive de
utilizare.
(3) Organismul de gestiune colectiv„ va pune la
dispozi˛ie utilizatorilor, la sediul s„u ori pe pagina sa de
Internet, modelul cererii de autorizare.
Art. 4. — (1) O dat„ cu depunerea cererii de
autorizare, utilizatorul, persoan„ fizic„ autorizat„ sau
persoan„ juridic„, are obliga˛ia de a depune la organismul
de gestiune colectiv„ urm„toarele documente: certificat
constatator de la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului
∫i, dup„ caz, certificate-tip de furnizare de servicii de
comunica˛ii electronice.
(2) Œn termen de 10 zile de la depunerea cererii de
autorizare Ónso˛ite de documentele prev„zute la alin. (1),
organismul de gestiune colectiv„ este obligat s„ elibereze
solicitantului autoriza˛ia neexclusiv„ de utilizare a operelor
muzicale pe Internet.
(3) Autoriza˛ia neexclusiv„ este temporar„, netransmisibil„ ∫i d„ dreptul la utilizarea reglementat„ de prezenta
metodologie pentru toate operele muzicale aflate Ón
repertoriul organismului de gestiune colectiv„, cu excep˛ia
celor pentru care titularii drepturilor de autor au interzis
utilizarea pe Internet. Œn acest sens, o dat„ cu autoriza˛ia
neexclusiv„, organismul de gestiune colectiv„ va comunica
utilizatorului ∫i lista de opere muzicale pentru care a fost
interzis„ utilizarea pe Internet.
(4) Autoriza˛ia neexclusiv„ se acord„ pentru o perioad„
de maximum 3 ani, iar la cererea expres„ a utilizatorului,
pentru o perioad„ mai scurt„. La expirarea duratei se reia
procedura de autorizare reglementat„ prin prezenta
metodologie.
(5) Organismul de gestiune colectiv„ va prezenta pe
pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care
titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet.
(6) Ori de c‚te ori un titular de drepturi de autor
comunic„ organismului de gestiune colectiv„ faptul c„
interzice utilizarea pe Internet a operelor muzicale din
repertoriul s„u, organismul de gestiune colectiv„ va
comunica Ón scris utilizatorilor denumirea ∫i autorul acelor
opere muzicale. Œn termen de cel mult 30 de zile de la
primirea comunic„rii din partea organismului de gestiune
colectiv„, utilizatorul va Ónceta orice act de utilizare a
oric„rei opere muzicale cuprinse Ón comunicare.
Art. 5. — (1) Pentru utilizarea operelor muzicale pe
Internet, utilizatorii vor pl„ti organismului de gestiune
colectiv„ o remunera˛ie dup„ cum urmeaz„:
a) pentru utilizarea operelor muzicale aflate Ón medii de
stocare disponibile la adresa paginii de Internet a
utilizatorului (URL), const‚nd Ón ascultarea acestora de
c„tre public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzic„
ambiental„, o remunera˛ie anual„ de 3.000.000 lei,
indiferent de num„rul de acces„ri ale paginii de Internet,
precum ∫i de caracterul comercial sau necomercial al
utiliz„rii;
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b) pentru utilizarea operelor muzicale aflate Ón medii de
stocare disponibile la adresa paginii de Internet a
utilizatorului (URL), const‚nd Ón ascultarea sau desc„rcarea
acestora de c„tre public, contra cost, un cuantum lunar de
10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea
reglementat„ de prezenta metodologie, dar nu mai pu˛in de
3.000 lei pentru fiecare desc„rcare sau ascultare a unei
opere muzicale.
(2) Baza de calcul a remunera˛iei pentru utilizarea
operelor muzicale pe Internet este format„ din totalitatea
Óncas„rilor brute lunare, f„r„ T.V.A., ob˛inute de utilizator
din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor
rezultate, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311 alin. (4)
din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 6. — (1) Plata remunera˛iilor pentru utilizarea
operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. a), se va
face Ón termen de 30 de zile de la data autoriz„rii pentru
anul Ón curs, respectiv p‚n„ la data de 31 martie a
fiec„rui an.
(2) Plata remunera˛iilor pentru utilizarea operelor
muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), se va face p‚n„ la
data de 30 a lunii urm„toare celei pentru care sunt
datorate.
(3) Œn caz de Ónt‚rziere la plata remunera˛iei, utilizatorii
datoreaz„ penalit„˛i de 0,10% pentru fiecare zi de
Ónt‚rziere.

Art. 7. — Remunera˛iile stabilite Ón sum„ fix„ prin
prezenta metodologie vor fi modificate anual, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 1314 din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 8. — Utilizatorii operelor muzicale, conform art. 5
alin. (1) lit. b), sunt obliga˛i ca, p‚n„ la data de 20 a
fiec„rei luni pentru luna precedent„, s„ comunice
organismului de gestiune colectiv„ un raport cuprinz‚nd:
a) num„rul de comunic„ri publice pentru fiecare oper„
muzical„ oferit„ contra cost;
b) Óncas„rile ob˛inute de utilizator din comunicarea
public„ a operelor muzicale pe Internet;
c) operele muzicale utilizate Ón scop ambiental pe
pagina de Internet.
Art. 9. — Prezenta metodologie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón
conformitate cu art. 131 2 alin. (8) ∫i (9) din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicat„.
Pronun˛at„ azi, 18 decembrie 2004, la sediul ORDA din
Calea Victoriei nr. 91—93, sectorul 1, Bucure∫ti.
Executorie de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Cu apel Ón termen de 15 zile de la data public„rii.
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