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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 504
din 4 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 454 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
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Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 454 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Eurom Bank — S.A.
Ón Dosarul nr. 10.151/2004 al Judec„toriei Sectorului 3
Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spunde avocat Negu˛u Adriean,
pentru Societatea Comercial„ îACS Poieni“ — S.R.L. din
Bucure∫ti, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, ap„r„torul Societ„˛ii
Comerciale îACS Poieni“ — S.R.L. din Bucure∫ti solicit„
respingerea excep˛iei ca fiind neÓntemeiat„, invoc‚nd
Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 178/2004 ∫i depun‚nd Ón
acest sens concluzii scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie ∫i
apreciind c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor sau principiilor constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 octombrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 10.151/2004, Judec„toria Sectorului 3
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din
Codul de procedur„ civil„. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Eurom Bank — S.A., contestatoare Óntr-o cauz„ civil„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei contesta˛ii la executare
introduse Ómpotriva intimatei Societatea Comercial„ îACS
Poieni“ — S.R.L.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prin dispozi˛ia legal„ criticat„, care
constituie o excep˛ie de la regula general„ prev„zut„ de
art. 387 din Codul de procedur„ civil„, se instituie o
discriminare Óntre cei doi factori implica˛i Ón procesul de
executare. Astfel, un creditor, uz‚nd de prevederea legal„
atacat„, poate s„ lipseasc„ un prezumtiv debitor —
persoan„ juridic„ — de mijloace importante pentru

activitatea sa economic„ normal„. Autorul excep˛iei
apreciaz„ c„ îeste surprinz„toare aceast„ renun˛are la
minima protec˛ie a debitorului, care nu este Ón∫tiin˛at dec‚t
postfactum despre faptul c„ nu mai poate s„ Ó∫i utilizeze
mijloacele b„ne∫ti“, ceea ce creeaz„ o situa˛ie de
inegalitate Óntre cele dou„ p„r˛i, contravenind astfel art. 16
din Constitu˛ie.
Pe de alt„ parte, autorul excep˛iei consider„ c„
dispozi˛ia legal„ criticat„ Óngr„de∫te dreptul debitorului de a
se adresa justi˛iei pentru ap„rarea intereselor sale legitime.
Astfel, Ón situa˛ia celorlalte modalit„˛i de executare, acestea
pot fi contestate ∫i Ónainte ca debitorul s„ fie lipsit de
bunul s„u, adic„ imediat dup„ soma˛ie, Óns„, prin derogare,
Ón cazul popririi, debitorul nu poate introduce contesta˛ie
dec‚t dup„ ce conturile sale bancare au fost blocate. Ca
atare, se interzice accesul la justi˛ie Ón perioada cuprins„
Óntre emiterea soma˛iei (ca act Óncep„tor al oric„rei
execut„ri silite care Ón situa˛ia expus„ nu se mai emite) ∫i
indisponibilizarea efectiv„ prin poprire a conturilor
debitorului, spre deosebire de celelalte modalit„˛i de
executare silit„ care Óncep cu o soma˛ie. Astfel, se
restr‚nge efectiv posibilitatea p„r˛ii de a se adresa justi˛iei
∫i se aduce o atingere grav„ dreptului fundamental
prev„zut de art. 21 alin. (2) din Constitu˛ie.
Mai apreciaz„ autorul excep˛iei c„, Ón mod indirect,
dispozi˛ia legal„ criticat„ aduce atingere ∫i dreptului la
ap„rare prev„zut de art. 24 din Constitu˛ie, Óntruc‚t, Ón
cazul popririi, debitorul este lipsit de dreptul de a-∫i utiliza
mijloacele b„ne∫ti, f„r„ ca Ón prealabil s„ fie Ón∫tiin˛at
despre aceasta ∫i f„r„ a se putea ap„ra Ónainte de
deposedarea efectiv„.
Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti ∫i-a exprimat opinia
Ón sensul c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t poprirea este reglementat„ Ón
sec˛iunea a V-a a capitolului II din Codul de procedur„
civil„, ca o procedur„ special„, pentru ra˛iuni specifice ce
˛in de prevenirea unor eventuale abuzuri ale debitorilor,
ace∫tia beneficiind de toate garan˛iile procesuale pentru
realizarea drepturilor lor prin exercitarea contesta˛iei la
executare.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Astfel, procedura de judecat„, incluz‚nd
∫i faza execut„rii silite, se Óntemeiaz„ pe dispozi˛iile
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, care prev„d c„
reglementarea procedurii de judecat„ se face prin lege,
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d‚nd astfel libertate legiuitorului s„ statueze Ón asemenea
domenii. Norma criticat„ face parte din ansamblul
prevederilor privind executarea silit„, institu˛ie procedural„
al c„rei scop este reprezentat de realizarea definitiv„ ∫i
practic„ a unor drepturi recunoscute printr-o hot„r‚re
judec„toreasc„ sau un alt titlu executoriu. Ap„rarea
drepturilor ∫i intereselor legitime ale creditorului urm„ritor ∫i
ale debitorului urm„rit este asigurat„ de controlul instan˛ei
asupra Óntregii execut„ri, control care func˛ioneaz„, printre
altele, prin mecanismul contesta˛iei la executare, cale de
atac specific„ acestei proceduri aflate la Óndem‚na
debitorului urm„rit, Ón situa˛ia Ón care acesta se consider„
v„t„mat prin executare.
Totodat„, invoc„ ∫i considerentele Deciziilor Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 178/2004 ∫i nr. 336/2004, prin care s-a
statuat c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor art. 16, 21 ∫i nici celor ale art. 24 din
Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„. Astfel, c‚t
prive∫te pretinsa Ónc„lcare a prevederilor art. 21 din
Constitu˛ie, apreciaz„ c„ poprirea se realizeaz„ prin
intermediul unei proceduri suple ∫i rapide Ón vederea
recuper„rii creditului, dispozi˛iile legale criticate av‚nd ca
finalitate tocmai asigurarea celerit„˛ii execut„rii presta˛iei la
care debitorul este obligat printr-un titlu executoriu. Œn
considerarea acestor ra˛iuni ∫i pentru prevenirea unor
eventuale abuzuri din partea debitorilor r„u-platnici, Ón
sensul tergivers„rii execut„rii obliga˛iilor ce le incumb„,
legiuitorul a prev„zut Ón mod expres Ónfiin˛area popririi f„r„
obliga˛ia som„rii prealabile a debitorului. Œns„, Ón condi˛iile
Ón care respectivul debitor are posibilitatea de a lua
cuno∫tin˛„ despre Ónfiin˛area popririi, textul de lege criticat
nu lezeaz„ Ón nici un fel accesul la justi˛ie sau dreptul
persoanei la ap„rare. Totodat„, Ón temeiul art. 399 din
Codul de procedur„ civil„, care prevede c„ Ómpotriva
oric„rui act de executare se poate face contesta˛ie de
c„tre cei interesa˛i sau v„t„ma˛i prin executare, debitorul
beneficiaz„ de toate garan˛iile procesuale pentru realizarea
deplin„ a acestor drepturi, supun‚nd cenzurii instan˛ei
m„sura dispus„, Ón cadrul unei proceduri contradictorii.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate raportat„ la
prevederile art. 16 din Constitu˛ie, apreciaz„ c„, potrivit
jurispruden˛ei constante a Cur˛ii Constitu˛ionale, tratamentul
juridic egal constituie un drept al cet„˛enilor numai Ón
m„sura Ón care ace∫tia se g„sesc Ón situa˛ii juridice
identice, deosebirile sub acest aspect impun‚nd un regim
juridic diferen˛iat.
Œn final, Ón sensul considerentelor men˛ionate, invoc„
Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 178/2004.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
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Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,
3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 454 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
modificate prin art. I pct. 199 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 138/2000, aprobat„ prin Legea nr. 219/2005,
av‚nd Ón prezent urm„torul con˛inut: îPoprirea se Ónfiin˛eaz„
f„r„ soma˛ie, prin adres„ Ónso˛it„ de o copie certificat„ de pe
titlul executoriu, comunicat„ celei de-a treia persoane ar„tate
la art. 452, Ón∫tiin˛‚ndu-se totodat„ ∫i debitorul despre m„sura
luat„.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 16
alin. (1), art. 21 alin. (2) ∫i art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie,
al c„ror con˛inut este urm„torul:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 21 alin. (2): îNici o lege nu poate Óngr„di
exercitarea acestui drept.“;
— Art. 24 alin. (1): îDreptul la ap„rare este garantat.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea observ„ c„ prin Decizia nr. 178/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 443 din 18 mai
2004, s-a pronun˛at cu privire la constitu˛ionalitatea
dispozi˛iilor legale criticate, re˛in‚nd c„ poprirea reprezint„
o form„ de executare a crean˛elor, const‚nd Ón
indisponibilizarea unor bunuri Ón m‚inile ter˛ului poprit —
debitor al persoanei executate silit, Ón scopul achit„rii
directe a crean˛ei poprite c„tre creditor. Aceast„ m„sur„ se
Ónfiin˛eaz„, potrivit art. 453 alin. 1 din Codul de procedur„
civil„, la cererea creditorului, de c„tre executorul
judec„toresc, f„r„ soma˛ie, prin adres„ Ónso˛it„ de o copie
certificat„ de pe titlul executoriu, comunicat„ ter˛ului poprit,
cu Ón∫tiin˛area debitorului.
Curtea a mai re˛inut c„ poprirea se realizeaz„ prin
intermediul unei proceduri suple ∫i rapide Ón vederea
recuper„rii creditului, art. 454 din Codul de procedur„ civil„
av‚nd ca scop tocmai asigurarea celerit„˛ii execut„rii
presta˛iei la care debitorul este obligat printr-un titlu
executoriu. Œn considerarea acestor ra˛iuni ∫i pentru
prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor
r„u-platnici, Ón sensul tergivers„rii execut„rii obliga˛iilor ce
le incumb„, legiuitorul a prev„zut Ón mod expres Ónfiin˛area
popririi f„r„ obliga˛ia som„rii prealabile a debitorului. Œns„
Ón condi˛iile Ón care respectivul debitor are posibilitatea de
a lua cuno∫tin˛„ despre Ónfiin˛area popririi, textul de lege
criticat nu lezeaz„ Ón nici un fel dreptul persoanei la
ap„rare, garantat de art. 24 din Legea fundamental„.
Totodat„, nu este Óngr„dit nici accesul liber la justi˛ie,
a∫a cum Ón mod eronat sus˛ine autorul excep˛iei, Óntruc‚t
art. 399 din Codul de procedur„ civil„ prevede c„
Ómpotriva oric„rui act de executare se poate face
contesta˛ie de c„tre cei interesa˛i sau v„t„ma˛i prin
executare, debitorul beneficiind de toate garan˛iile
procesuale pentru realizarea deplin„ a acestor drepturi,
supun‚nd cenzurii instan˛ei m„sura dispus„, Ón cadrul unei
proceduri contradictorii.
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Referitor la pretinsa Ónc„lcare a prevederilor art. 16
alin. (1) din Constitu˛ie, Curtea constat„ c„, potrivit
jurispruden˛ei sale constante, tratamentul juridic egal
constituie un drept al cet„˛enilor numai Ón m„sura Ón care
ace∫tia se g„sesc Ón situa˛ii juridice identice, deosebirile
sub acest aspect impun‚nd, Ón mod necesar, un regim
juridic diferen˛iat. A∫a fiind, Ón m„sura Ón care
reglementarea dedus„ controlului se aplic„ tuturor celor

afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale, f„r„
nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica de
neconstitu˛ionalitate este, ∫i sub acest aspect, neÓntemeiat„.
Solu˛ia pronun˛at„ prin decizia men˛ionat„, precum ∫i
considerentele care au stat la baza acesteia Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„, neintervenind elemente noi
de natur„ s„ modifice jurispruden˛a Cur˛ii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) 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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Eurom Bank — S.A. Ón Dosarul nr. 10.151/2004 al Judec„toriei Sectorului 3 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 4 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atest„rii comunei Moieciu, jude˛ul Bra∫ov, ca sta˛iune turistic„ de interes local
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii de turism Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 755/2001,
cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii
de atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca sta˛iuni turistice de interes na˛ional,
respectiv local, cu complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ atestarea comunei Moieciu, jude˛ul
Bra∫ov, ca sta˛iune turistic„ de interes local.
Art. 2. — Sec˛iunea îSta˛iuni turistice de interes local“
din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.122/2002
pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de atestare a

sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor
localit„˛i ca sta˛iuni turistice de interes na˛ional, respectiv
local, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu complet„rile ulterioare,
se completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.319.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea unor comisii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 1232 alin. (1) lit. d) ∫i ale art. 131 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. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005,
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 constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor
muzicale de c„tre organismele de televiziune, dup„ cum
urmeaz„:
• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor ∫i Muzicologilor
din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—
ADA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA) ∫i al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
(SRTv), pe de alt„ parte.
Art. 2. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor
muzicale de c„tre organismele de radiodifuziune, dup„ cum
urmeaz„:
• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor ∫i Muzicologilor
din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—
ADA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA), al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune
(SRR) ∫i al Radio XXI — S.R.L., pe de alt„ parte.
Art. 3. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului
de presta˛ii artistice din domeniul audiovizual de c„tre
organismele de televiziune, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA) ∫i al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
(SRTv), pe de alt„ parte.
Art. 4. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor
publicate Ón scop comercial de c„tre organismele de
televiziune, dup„ cum urmeaz„:
• c‚te un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru
Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) ∫i al
Uniunii Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR), pe
de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA) ∫i al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
(SRTv), pe de alt„ parte.
Art. 5. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor
publicate Ón scop comercial de c„tre organismele de
radiodifuziune, dup„ cum urmeaz„:
• c‚te un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru
Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) ∫i al

Uniunii Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR), pe
de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA), al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune
(SRR) ∫i al Radio XXI — S.R.L., pe de alt„ parte.
Art. 6. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului
de opere audiovizuale de c„tre organismele de televiziune,
dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii pentru Drepturi de Autor Ón
Cinematografie ∫i Audiovizual — Societatea Autorilor Rom‚ni
din Audiovizual (DACIN—SARA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA) ∫i al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
(SRTv), pe de alt„ parte.
Art. 7. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului
de opere scrise de c„tre organismele de televiziune, dup„
cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor — COPYRO, pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA) ∫i al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
(SRTv), pe de alt„ parte.
Art. 8. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului
de opere scrise de c„tre organismele de radiodifuziune, dup„
cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor — COPYRO, pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Rom‚ne de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA), al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune
(SRR) ∫i al Radio XXI — S.R.L., pe de alt„ parte.
Art. 9. — Comisiile prev„zute la art. 1—8 au obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311
∫i 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, pe o durat„ de maximum 30 de zile
calendaristice de la data constituirii.
Art. 10. — Comisiile prev„zute la art. 1—8 Ó∫i vor stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól vor comunica Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor.
Art. 11. — 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
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 216.
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OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea unor comisii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 121 alin. (2), art. 1231 alin. (1) lit. g) ∫i ale art. 131 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. III din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005,
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 constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a
operelor muzicale, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor ∫i Muzicologilor
din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—
ADA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 2. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a
operelor audiovizuale, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii pentru Drepturi de Autor Ón
Cinematografie ∫i Audiovizual — Societatea Autorilor Rom‚ni
din Audiovizual (DACIN—SARA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 3. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a
operelor scrise, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor — COPYRO, pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 4. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a
operelor de art„ grafic„ sau plastic„, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a
Dreptului de Autor Ón domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), pe
de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 5. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
produc„torilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a
operelor audiovizuale, dup„ cum urmeaz„:

• un reprezentant al Uniunii Produc„torilor de Film ∫i
Audiovizual din Rom‚nia — Asocia˛ia Rom‚n„ de Gestiune a
Operelor din Audiovizual (UPFAR—ARGOA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 6. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i privind utilizarea prin
retransmitere prin cablu a presta˛iilor artistice din domeniul
audiovizual, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 7. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite
arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i ∫i produc„torilor de
fonograme privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a
fonogramelor publicate Ón scop comercial, dup„ cum urmeaz„:
• c‚te un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru
Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) ∫i al
Uniunii Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR), pe
de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 8. — Comisiile prev„zute la art. 1—7 au obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311
∫i 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, pe o durat„ de maximum 30 de zile
calendaristice de la data constituirii.
Art. 9. — Comisiile prev„zute la art. 1—7 Ó∫i vor stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól vor comunica Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor.
Art. 10. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚nei, 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
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 217.
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OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea unor comisii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1231 alin. (1) lit. f), art. 1232 alin. (1) lit. b) ∫i ale art. 131 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. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005,
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 constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind comunicarea public„ a repertoriului de
presta˛ii artistice din domeniul audiovizual, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), pe de o parte; ∫i
• un reprezentant al Federa˛iei Industriei Hoteliere din
Rom‚nia (FIHR), pe de alt„ parte.
Art. 2. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind comunicarea public„ a fonogramelor
publicate Ón scop comercial, dup„ cum urmeaz„:
• c‚te un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru
Administrarea Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) ∫i al
Uniunii Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPER), pe
de o parte; ∫i
• un reprezentant al Federa˛iei Industriei Hoteliere din
Rom‚nia (FIHR), pe de alt„ parte.
Art. 3. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind comunicarea public„ a repertoriului de
opere audiovizuale, dup„ cum urmeaz„:

• un reprezentant al Societ„˛ii pentru Drepturi de Autor Ón
Cinematografie ∫i Audiovizual — Societatea Autorilor Rom‚ni
din Audiovizualul (DACIN—SARA), pe de o parte; ∫i
• un reprezentant al Federa˛iei Industriei Hoteliere din
Rom‚nia (FIHR), pe de alt„ parte.
Art. 4. — Comisiile prev„zute la art. 1—3 au obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311
∫i 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, pe o durat„ de maximum 30 de zile
calendaristice de la data constituirii.
Art. 5. — Comisiile prev„zute la art. 1—3 Ó∫i vor stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól vor comunica Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor.
Art. 6. — 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
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 218.

OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea unor comisii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1232 alin. (1) lit. b) ∫i ale art. 131 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. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2005,
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 constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere
cinematografice prin proiec˛ie public„ Ón cinematografe, dup„
cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii pentru Drepturi de Autor Ón
Cinematografie ∫i Audiovizual — Societatea Autorilor Rom‚ni
din Audiovizual (DACIN—SARA), pe de o parte; ∫i

• un reprezentant al RADEF — Regia Autonom„ a
Distribu˛iei ∫i Exploat„rii Filmelor îRom‚nia Film“, pe de alt„
parte.
Art. 2. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea repertoriului de presta˛ii artistice
din domeniul audiovizual prin proiec˛ie public„ Ón
cinematografe, dup„ cum urmeaz„:
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• un reprezentant al Centrului Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), pe de o parte; ∫i
• un reprezentant al RADEF — Regia Autonom„ a
Distribu˛iei ∫i Exploat„rii Filmelor îRom‚nia Film“, pe de alt„
parte.
Art. 3. — Comisiile prev„zute la art. 1 ∫i 2 au obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311
∫i 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, pe o durat„ de maximum 30 de zile
calendaristice de la data constituirii.
Art. 4. — Comisiile prev„zute la art. 1 ∫i 2 Ó∫i vor stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól vor comunica Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor.
Art. 5. — 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
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 219.
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale
pe fonograme sau videograme
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1232 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 131 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. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2005,
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 constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe
fonograme sau videograme, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor ∫i Muzicologilor
din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—
ADA), pe de o parte; ∫i
• c‚te un reprezentant al Uniunii Produc„torilor de
Fonograme din Rom‚nia (UPFR), al Societ„˛ii Comerciale
îElectrecord“ — S.A. ∫i al Uniunii Produc„torilor de Film ∫i
Audiovizual din Rom‚nia — Asocia˛ia Rom‚n„ de Gestiune a
Operelor din Audiovizual (UPFAR—ARGOA), pe de alt„ parte.
Art. 2. — Comisia prev„zut„ la art. 1 are obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1311

∫i 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, pe o durat„ de maximum 30 de zile
calendaristice de la data constituirii.
Art. 3. — Comisia prev„zut„ la art. 1 Ó∫i va stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól va 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
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 220.
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