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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 491
din 29 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 304 alin. 3 ∫i 5
din Codul de procedur„ penal„, raportate la art. 195 alin. 1 din acela∫i cod
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de
procedur„ penal„, raportate la art. 195 alin. 1 din acela∫i

cod, excep˛ie ridicat„ de Gabriel Li˛„ Ón Dosarul
nr. 2.007/2004 al Judec„toriei Turnu M„gurele.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, personal
∫i asistat de avocat. Lipse∫te cealalt„ parte, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
arat„ c„ textul de lege criticat, Ón redactarea actual„,
Óncalc„ art. 24 din Constitu˛ie, referitor la dreptul la ap„rare,
∫i conduce la nerespectarea principiului legalit„˛ii ∫i al afl„rii
adev„rului Ón cursul procesului penal. Se sus˛ine c„
dispozi˛iile art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de procedur„
penal„, potrivit c„rora participan˛ii la proces pot contesta
notele grefierului p‚n„ la termenul de judecat„ urm„tor, nu
sunt corelate cu dispozi˛iile art. 195 alin. 1 din acela∫i cod,
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conform c„rora Óndreptarea erorilor materiale evidente din
cuprinsul unui act procedural se face la cerere sau din
oficiu, Óntruc‚t acest din urm„ text nu fixeaz„ o limit„
temporal„ pentru aceasta.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca inadmisibil„, ar„t‚nd c„, potrivit
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, necorelarea unor
texte legale nu poate face obiect al controlului de
constitu˛ionalitate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 23 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 2.007/2004, Judec„toria Turnu M„gurele a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de procedur„
penal„, raportate la art. 195 alin. 1 din acela∫i cod, excep˛ie
ridicat„ de inculpatul Gabriel Li˛„ Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ se aduce atingere dreptului la ap„rare, precum
∫i principiului independen˛ei ∫i impar˛ialit„˛ii judec„torului,
prin aceea c„ art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de procedur„
penal„ contravine prevederilor art. 195 alin. 1 din acela∫i
cod. Astfel, Ón timp ce, Ón conformitate cu art. 304 alin. 3
∫i 5 din Codul de procedur„ penal„, verificarea,
completarea sau rectificarea notelor de ∫edin˛„ Ón baza
c„rora se Óntocme∫te Óncheierea se realizeaz„ doar Ón caz
de contestare de participan˛ii la proces, p‚n„ la termenul
urm„tor, art. 195 alin. 1 din acela∫i cod prevede principiul
Óndrept„rii erorilor materiale evidente, la cererea celui
interesat sau din oficiu, f„r„ a fixa o limit„ temporal„
procesual„ pentru aceasta. A∫a fiind ∫i Óntruc‚t Ón temeiul
art. 304 alin. 5 din Codul de procedur„ penal„, prin
dep„∫irea momentului procesual avut Ón vedere de textul
de lege, opereaz„ dec„derea participan˛ilor din dreptul de
a contesta notele grefierului, nu se mai poate proceda
ulterior, Ón conformitate cu art. 195 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, la Óndreptarea erorilor materiale evidente,
nici chiar de c„tre judec„tor.
Judec„toria Turnu M„gurele apreciaz„ c„ textul de
lege criticat este constitu˛ional. Se arat„ c„, îdac„, potrivit
art. 195 din Codul de procedur„ penal„, erorile materiale
evidente din cuprinsul actului procedural se pot Óndrepta de
instan˛a de judecat„ care a Óntocmit actul, la cererea celui
interesat sau din oficiu, Ón ceea ce prive∫te notele
grefierului care se reflect„ Ón Óncheiere (act procedural),
prin care organele judiciare dispun Ón cursul judec„˛ii,
potrivit art. 311 din Codul de procedur„ penal„,
posibilitatea contest„rii acestora ∫i la alte termene
ulterioare urm„torului termen prev„zut de art. 304 alin. 5
din Codul de procedur„ penal„ ar tergiversa solu˛ionarea
dosarului ∫i ar trena aflarea adev„rului Ón cauza dedus„
judec„˛ii“.
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 ∫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„, Óntruc‚t dispozi˛iile criticate nu sunt Ón
contradic˛ie cu textele constitu˛ionale pretins Ónc„lcate.
Astfel, art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de procedur„ penal„
nu contravine prevederilor art. 24 din Constitu˛ie, privind
dreptul la ap„rare, Óntruc‚t îparticipan˛ii la proces primesc,
la cerere, c‚te o copie de pe notele grefierului ∫i pot,

exercit‚ndu-∫i Ón cuno∫tin˛„ de cauz„ dreptul la ap„rare, s„
le conteste p‚n„ la termenul urm„tor“. Se arat„ totodat„
c„ normele criticate nu contravin prevederilor constitu˛ionale
referitoare la Ónf„ptuirea justi˛iei, Óntruc‚t se aplic„
nediscriminatoriu tuturor participan˛ilor la proces,
reglementarea modului ∫i a mijloacelor prin care p„r˛ile
trebuie s„ formuleze cereri ∫i s„ ridice excep˛ii Ón cursul
procesului penal fiind menit„ tocmai s„ asigure condi˛iile
unui proces echitabil, Ón care p„r˛ile s„ dispun„ de
acelea∫i mijloace de ap„rare ∫i s„ aib„ posibilitatea s„ Ó∫i
exercite dreptul la ap„rare Ón mod efectiv ∫i eficient.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„. Œn ceea ce prive∫te neconstitu˛ionalitatea
dispozi˛iilor de lege criticate Ón raport cu prevederile art. 24
din Constitu˛ie, privind dreptul la ap„rare, arat„ c„ aceasta
nu poate fi re˛inut„, Óntruc‚t, Ón cazul Ón care notele privind
desf„∫urarea ∫edin˛ei de judecat„ nu ar fi corect redactate,
p„r˛ile au posibilitatea de a le contesta. Totodat„,
consider„ c„ prevederile legale ce fac obiectul excep˛iei nu
Óncalc„ nici normele constitu˛ionale care reglementeaz„
independen˛a judec„torilor, Óntruc‚t, prin notele privind
desf„∫urarea procesului, grefierul nu face dec‚t s„
consemneze fapte concrete petrecute Ón ∫edin˛„, iar
acestea nu au, Ón nici un fel, caracterul unei judec„˛i
propriu-zise.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i 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
art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de procedur„ penal„, potrivit
c„ruia îŒn caz de contestare, de c„tre participan˛ii la proces, a
notelor grefierului, acestea vor fi verificate ∫i, eventual,
completate ori rectificate pe baza Ónregistr„rilor din ∫edin˛a de
judecat„. [...]
Notele grefierului pot fi contestate p‚n„ la termenul
urm„tor“, raportat la art. 195 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, potrivit c„ruia îErorile materiale evidente
din cuprinsul unui act procedural se Óndreapt„ de Ónsu∫i
organul de urm„rire penal„ sau de instan˛a de judecat„ care a
Óntocmit actul, la cererea celui interesat sau din oficiu“.
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor legale
criticate se invoc„ Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale
care reglementeaz„ dreptul la ap„rare, cuprinse Ón art. 24
din Legea fundamental„, precum ∫i a celor referitoare la
independen˛a ∫i impar˛ialitatea judec„torilor, cuprinse Ón
art. 124 alin. (2) ∫i (3) din Constitu˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul excep˛iei raporteaz„ prevederile legale
referitoare la contestarea notelor privind desf„∫urarea
∫edin˛ei de judecat„, la cele privind Óndreptarea erorilor
materiale, sus˛in‚nd, Ón esen˛„, c„ aplicarea art. 304
alin. 3 ∫i 5 din Codul de procedur„ penal„ ar determina
inaplicabilitatea art. 195 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„, c‚t prive∫te Óndreptarea erorilor materiale cuprinse
Ón notele grefierului, fapt de natur„ a aduce atingere
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dreptului la ap„rare ∫i principiilor constitu˛ionale privind
Ónf„ptuirea justi˛iei.
Or, a∫a cum a statuat Curtea Ón jurispruden˛a sa, de
exemplu Ón Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 43
din 19 ianuarie 2004, examinarea constitu˛ionalit„˛ii unui
text de lege are Ón vedere compatibilitatea acestui text cu
dispozi˛iile constitu˛ionale pretins violate, iar nu compararea
mai multor prevederi legale Óntre ele ∫i raportarea
concluziei ce ar rezulta din aceast„ compara˛ie la dispozi˛ii
ori principii ale Constitu˛iei. Proced‚ndu-se altfel, s-ar
ajunge, inevitabil, la concluzia c„, de∫i fiecare dintre
dispozi˛iile legale este constitu˛ional„, numai coexisten˛a lor
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ar pune Ón discu˛ie constitu˛ionalitatea uneia dintre ele. Œn
acela∫i sens Curtea a mai re˛inut, de exemplu Ón Decizia
nr. 203 din 29 aprilie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 549 din 21 iunie 2004, c„
eventuala contradic˛ie existent„ Óntre dispozi˛iile unor legi Ón
vigoare nu intr„ sub inciden˛a controlului de
constitu˛ionalitate.
A∫a fiind, ∫i av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, potrivit c„rora îCurtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„ [...]“, Curtea urmeaz„
s„ resping„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
inadmisibil„.

Pentru considerentele ar„tate, 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 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 304 alin. 3 ∫i 5 din Codul de
procedur„ penal„, raportate la art. 195 alin. 1 din acela∫i cod, excep˛ie ridicat„ de Gabriel Li˛„ Ón Dosarul nr. 2.007/2004
al Judec„toriei Turnu M„gurele.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat

ACTE ALE B√NCII NAﬁIONALE A ROM¬NIEI
BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„
a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, valabil Ón luna noiembrie 2005
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare, ∫i ˛in‚nd seama de evolu˛iile
macroeconomice ∫i monetare recente,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e :
Pentru luna noiembrie 2005, nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„ a B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei este de 7,5% pe an.
GUVERNATORUL B√NCII NAﬁIONALE A ROM¬NIEI,

MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2005.
Nr. 36.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Hot„r‚rii arbitrale
din 15 octombrie 2005, av‚nd drept obiect Metodologia privind remunera˛ia datorat„
de c„tre organismele de radiodifuziune ∫i organismele de televiziune titularilor de drepturi
de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul
organismelor de gestiune colectiv„
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1232 alin. (1) lit. d), ale art. 1312 alin. (8) ∫i ale art. 133 alin. (1) 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:
Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Hot„r‚rea arbitral„ din 15 octombrie 2005, av‚nd
drept obiect Metodologia privind remunera˛ia datorat„ de
c„tre organismele de radiodifuziune ∫i organismele de
televiziune titularilor de drepturi de autor pentru
radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin
intermediul organismelor de gestiune colectiv„, prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.

Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Societatea de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor de
Autor — îCopyRo“, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. C„derea
Bastiliei nr. 62, sectorul 1, drept colector unic al
remunera˛iei cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru
radiodifuzarea operelor scrise stabilite prin metodologia
prev„zut„ la art. 1.
Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 212.
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
COMISIA DE MEDIERE
ANEX√

HOT√R¬REA ARBITRAL√
din 15 octombrie 2005
Completul constituit din:
Lucian Mihai
— arbitru
Otilia Calmuschi
— arbitru
Georgeta Felicia Du˛escu — arbitru
Claudiu Seucan
— arbitru
Nicoleta Vr‚nceanu
— arbitru
Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de mediere cu privire
la stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunera˛ia
datorat„ de c„tre organismele de radiodifuziune ∫i
organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor
pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora,
valorificate prin intermediul organismelor de gestiune
colectiv„.
Medierea s-a desf„∫urat la sediul Centrului de
Proprietate Intelectual„ din cadrul Facult„˛ii de Drept a
Universit„˛ii din Bucure∫ti (bd. Mihail Kog„lniceanu nr. 36—46,
sectorul 5, Bucure∫ti) Ón zilele de 31 august 2005,
8 septembrie 2005, 20 septembrie 2005 ∫i 29 septembrie
2005 [c‚nd a solicitat Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor, denumit Ón continuare ORDA, prelungirea cu 15 zile
a procedurii de mediere, conform art. 1312 alin. (7) teza a
doua din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i

drepturile conexe, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 285/2004, denumit„ Ón continuare Legea nr. 8/1996],
precum ∫i 4 octombrie 2005. La termenul din 4 octombrie
2005 p„r˛ile au formulat concluzii asupra fondului cauzei,
iar comisia de mediere a am‚nat pronun˛area la
11 octombrie 2005, dat„ la care ORDA a depus la dosar
un punct de vedere consultativ, conform art. 1312 alin. (3)
din Legea nr. 8/1996.
Comisia de mediere, av‚nd nevoie de timp pentru a
delibera, a am‚nat pronun˛area pentru ast„zi, 15 octombrie
2005, c‚nd, Ón temeiul art. 1312 alin. (3)—(9) din Legea
nr. 8/1996, analiz‚nd actele ∫i lucr„rile dosarului cauzei, a
pronun˛at la sediul Centrului de Proprietate Intelectual„ din
cadrul Facult„˛ii de Drept a Universit„˛ii din Bucure∫ti, cu
unanimitate de voturi, prezenta hot„r‚re.
COMISIA DE MEDIERE:

1. Constat„ c„, prin Decizia directorului general al
ORDA nr. 62 din 9 februarie 2005, completat„ prin Decizia
directorului general al ORDA nr. 87 din 5 aprilie 2005:
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a) cea dint‚i comisie de negociere Óntre, pe de o parte,
Societatea Colectiv„ a Drepturilor de Autor îCopyRo“, cu
sediul Ón Bucure∫ti, str. C„derea Bastiliei nr. 62, sectorul 1,
(denumit„ Ón continuare CopyRo ), ca reprezentant al
titularilor drepturilor de autor asupra operelor scrise, ∫i, pe
de alt„ parte, Societatea Rom‚n„ de Televiziune, cu sediul
Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 191, sectorul 1,
(denumit„ Ón continuare SRTV ), ∫i Asocia˛ia Rom‚n„ de
Comunica˛ii Audiovizuale, cu sediul Ón Bucure∫ti, intr. Victor
Eftimiu nr. 5—9, et. 9, ap. 58, sectorul 1 (denumit„ Ón
continuare ARCA ), Ón calitate de reprezentan˛i ai
utilizatorilor de opere scrise;
b) cea de-a doua comisie de mediere Óntre, pe de o
parte, CopyRo, ca reprezentant al titularilor drepturilor de
autor asupra operelor scrise, ∫i, pe de alt„ parte,
Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune (denumit„ Ón
continuare SRR) ∫i ARCA, Ón calitate de reprezentan˛i ai
utilizatorilor de opere scrise.
2. Œn fapt, cele dou„ comisii au negociat Ómpreun„,
Ón˛eleg‚nd s„ elaboreze o metodologie comun„. Prin
punctul s„u de vedere consultativ, ORDA a confirmat
aceast„ pozi˛ie.
3. Œntruc‚t comisiile de negociere nu au putut conveni
o form„ unic„ a metodologiei Ón„untrul termenului de
45 de zile prev„zut la art. 131 2 alin. (1) din Legea
nr. 8/1996, la 24 mai 2005 CopyRo, Ón temeiul art. 1312
alin. (3) din Legea nr. 8/1996, a solicitat ORDA ini˛ierea
procedurii de mediere.
4. Œn vederea constituirii comisiei de mediere, la 31 mai
2005, Ón prezen˛a reprezentan˛ilor tuturor p„r˛ilor, s-a
procedat la tragerea la sor˛i a arbitrilor din lista stabilit„
prin anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 128/2002 privind
numirea membrilor corpului de arbitri de pe l‚ng„ ORDA.
Reprezentan˛ii p„r˛ilor aflate Ón cadrul procedurii de
mediere nu au formulat obiec˛ii Ómpotriva arbitrilor stabili˛i
prin tragere la sor˛i: pozi˛ia 4 din list„ (Otilia Calmuschi);
pozi˛ia 5 din list„ (Georgeta Felicia Du˛escu); pozi˛ia 11 din
list„ (Lucian Mihai); pozi˛ia 15 din list„ (Claudiu Seucan);
pozi˛ia 20 din list„ (Nicoleta Vr‚nceanu).
5. Comisia de mediere a constatat c„ lucreaz„ Ón
compunere legal„ ∫i c„ este competent„ s„ realizeze
procedura de mediere.
6. La procedura de mediere au participat reprezentan˛ii
desemna˛i de p„r˛ile care au realizat negocierea, cu
excep˛ia ARCA (de∫i pentru primul termen al medierii a
fost depus„ o propunere de metodologie semnat„ ∫i
∫tampilat„ de ARCA Ómpreun„ cu SRR ∫i SRTV, iar
ulterior ARCA a fost Ón∫tiin˛at„ Ón scris pentru toate
termenele). Deoarece p‚n„ la primul termen al medierii
ARCA nu a pl„tit onorariul prev„zut de art. 1312 alin. (5)
din Legea nr. 8/1996, completul de mediere, Ón baza
alin. (6) din acela∫i text legal, a constatat dec„derea ARCA
din dreptul de a propune probe ∫i de a formula concluzii
pe durata medierii, urm‚nd ca diferen˛a de onorariu s„ fie
achitat„ de SRR ∫i SRTV.
7. P„r˛ile au confirmat c„ doresc s„ fie elaborat„ o
metodologie comun„ care s„ se aplice at‚t organismelor
de radiodifuziune, c‚t ∫i organismelor de televiziune. Œn
cadrul punctului s„u de vedere consultativ, ORDA nu a
obiectat Ómpotriva acestei modalit„˛i.
8. Av‚nd Ón vedere c„ procedura desf„∫urat„ Ón fa˛a
acestei comisii este o activitate de mediere, comisia
urmeaz„ s„ decid„ prin prezenta hot„r‚re numai asupra
acelor aspecte din metodologie care Óndeplinesc
urm„toarele dou„ condi˛ii cumulative:
a) au f„cut obiectul negocierii dintre p„r˛i;
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b) nu au putut fi convenite de c„tre p„r˛i Ón cursul
negocierii desf„∫urate anterior medierii.
9. Comisia de mediere constat„ c„ p„r˛ile aflate Ón
mediere nu au ajuns la un punct de vedere comun Ón
privin˛a urm„toarelor probleme principale:
A. Cu privire la domeniul de aplicare a metodologiei:
CopyRo a sus˛inut c„ metodologia trebuie s„ includ„ ∫i
remunera˛ia datorat„ pentru prima fixare a operei scrise de
c„tre utilizatori, Ón condi˛iile art. 38 din Legea nr. 8/1996,
pe c‚nd utilizatorii s-au opus, ar„t‚nd, Ón esen˛„, c„
dreptul de radiodifuzare ce face obiectul acestei
metodologii nu este exercitat prin gestiune colectiv„, ci Ón
mod individual.
B. Cu privire la stabilirea bazei de calcul:
a) CopyRo a solicitat ca baza de calcul s„ fie format„
din totalitatea veniturilor ob˛inute din activitatea de
radiodifuzare care utilizeaz„ opere scrise, motiv‚nd aceast„
propunere prin necesitatea respect„rii regulilor de drept
privat, prin inechitatea pe care ar reprezenta-o o dubl„
ponderare, precum ∫i prin discrepan˛a care exist„ Óntre
remunera˛iile Óncasate de autorii rom‚ni fa˛„ de autorii
str„ini pentru radiodifuzarea operelor acestora Ón alte state
europene. De asemenea, CopyRo consider„ c„ prin dubla
ponderare s-ar realiza o discriminare Óntre autorii de opere
scrise ∫i autorii de opere muzicale. Œn opinia CopyRo
ponderarea remunera˛iei Ón raport cu utilizarea operelor se
realizeaz„ prin stabilirea procentului ce se aplic„ asupra
bazei de calcul, iar nu ∫i prin ponderarea veniturilor Ón
raport cu utilizarea de opere scrise, Óntruc‚t aceast„
activitate nu con˛ine o baz„ contabil„ justificativ„ ∫i
reprezint„ mai pu˛in de 1%, procent garantat prin
prevederile Legii nr. 8/1996 Ón forma modificat„ prin Legea
nr. 285/2004. Œn acest sens CopyRo sus˛ine c„ utilizatorii
nu pot justifica din punct de vedere contabil modalitatea de
calcul propus„ de ace∫tia, ∫i anume care sunt cu
certitudine veniturile corespunz„toare ponderii repertoriului
Ón activitatea de radiodifuzare, precum ∫i c„ ar exista o
dispropor˛ie evident„ Óntre, pe de o parte, beneficiile
organismelor de radiodifuziune ∫i ale organismelor de
televiziune ∫i, pe de alt„ parte, Óncas„rile autorilor. De
asemenea, CopyRo a sus˛inut c„ Ón playlist-urile prezentate
de utilizatori se reg„sesc ∫i opere care fac parte din fondul
arhivistic pentru care s-a dep„∫it cu mult termenul de
6 luni prev„zut la art. 38 din Legea nr. 8/1996;
b) reprezentan˛ii utilizatorilor au solicitat stabilirea unei
baze de calcul ponderate propor˛ional cu utilizarea operelor
scrise din repertoriul organismului de gestiune colectiv„. Œn
motivarea acestei sus˛ineri, utilizatorii au invocat prevederile
art. 1311 alin. (1) ∫i (4) din Legea nr. 8/1996, consider‚nd
c„ nu este legal (pentru c„ ar reprezenta o Ómbog„˛ire f„r„
just temei) ca remunera˛ia s„ se pl„teasc„ din toate
veniturile organismelor de radiodifuziune sau televiziune,
inclusiv din acele venituri care nu folosesc opere scrise.
De asemenea, utilizatorii sus˛in c„ pe parcursul negocierilor
CopyRo a Ómp„rt„∫it acest punct de vedere ∫i c„, de altfel,
aceast„ baz„ de calcul a fost acceptat„ ∫i de alte
organisme de gestiune colectiv„. Œn motivarea propunerii,
utilizatorii au ar„tat c„, Ón conformitate cu prevederile
art. 123 2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, CopyRo Ói
reprezint„ numai pe titularii de drepturi care i-au acordat
mandat. Utilizatorii au mai sus˛inut ∫i c„ varianta propus„
de CopyRo ar conduce, Ón cazul SRTV, la o m„rire
exagerat„ a remunera˛iei fa˛„ de cea pl„tit„ Ón prezent. Se
mai sus˛ine c„ este normal ca utilizatorii cu venituri egale,
dar cu ponderi diferite de utilizare a repertoriului s„
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pl„teasc„ remunera˛ii diferite. De asemenea, SRR a
sus˛inut c„ Ón practica din alte ˛„ri procentele aplicabile
pentru radiodifuzare sunt de 5% pentru televiziuni ∫i de 6%
pentru radio (de exemplu, Ón Fran˛a), Óns„ exist„ reduceri
substan˛iale pentru utiliz„ri nonintensive. Œn ceea ce
prive∫te Germania, se arat„ c„ la o pondere de 10%
radiourile pl„tesc o remunera˛ie de 0,36% din venituri.
C. Cu privire la cuantumul remunera˛iei stabilite
procentual:
CopyRo a propus un procent de 4% din totalul
veniturilor. Œn sus˛inerea procentului propus, CopyRo a
men˛ionat c„ a avut Ón vedere prevederile art. 7 din Legea
nr. 41/1994 privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii
Rom‚ne de Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de
Televiziune, ale art. 23, 24 ∫i 26 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, ale art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996,
precum ∫i Hot„r‚rea arbitral„ din 21 iunie 2005 referitoare
la radiodifuzarea operelor muzicale.
Utilizatorii au propus un procent de 1,5% din veniturile
diminuate propor˛ional cu procentul utiliz„rii operelor scrise
cuprinse Ón repertoriul organismului de gestiune colectiv„
(dubl„ ponderare). De asemenea, utilizatorii au mai ar„tat
c„ procentul pe care l-au propus are la baz„ faptul c„
ace∫tia trebuie s„ pl„teasc„ remunera˛ii pentru trei
organisme de gestiune colectiv„, iar Ón practica european„
procentele se situeaz„ Óntre 2% ∫i 5% pentru toate
organismele de gestiune colectiv„ a dreptului de autor. De
asemenea, se mai sus˛ine c„ la stabilirea procentului s-a
avut Ón vedere c„ ponderea de utilizare a operelor scrise
Ón activitatea de radiodifuzare se situeaz„ Ón prezent Óntre
1,25% ∫i 1,35%. SRTV a mai sus˛inut c„ nu poate fi
acceptat„ opinia CopyRo de cre∫tere a remunera˛iei
anterioare ∫i consider„ c„ legiuitorul a dorit ca prin
modific„rile realizate prin Legea nr. 285/2004 s„ se
diminueze remunera˛iile pl„tite de organismele de
televiziune.
D. Cu privire la remunera˛ia forfetar„ alternativ„:
CopyRo a propus o remunera˛ie forfetar„ alternativ„ Ón
cazul Ón care remunera˛ia stabilit„ procentual echivaleaz„
cu o sum„ mai mic„ de 4.000 lei (RON), pe care Óns„
utilizatorii nu au acceptat-o.
10. Pe parcursul procedurii de mediere, p„r˛ile ∫i-au
sus˛inut ∫i ∫i-au argumentat pozi˛iile, depun‚nd ca probe
Ónscrisuri. De asemenea, au fost depuse concluzii scrise.
11. Sub aspectul probelor, utilizatorii au solicitat
depunerea la dosar a repertoriului CopyRo, Ón conformitate
cu prevederile art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996,
cerere la care CopyRo s-a opus. Comisia de mediere a
decis ca organismul de gestiune colectiv„ s„ depun„
repertoriul, confirmat de ORDA, din care s„ rezulte numai
num„rul de autori, num„rul de opere aflate Ónc„ Ón
perioada legal„ de protec˛ie, precum ∫i num„rul de
contracte Óncheiate cu organisme similare din str„in„tate.
Din Ónscrisul depus de CopyRo ∫i confirmat de ORDA
rezult„ c„ aceasta gestioneaz„ drepturile unui num„r de
1.515 autori, pentru aproximativ 11.000 de opere, precum
∫i c„ exist„ 4 contracte cu organisme similare din
str„in„tate. CopyRo a precizat c„ repertoriul s„u se
modific„ periodic prin adeziuni ∫i poate fi consultat de
utilizatori Ón condi˛iile legii.
12. Hot„r‚rea comisiei de mediere se va Óntemeia pe
dispozi˛iile legale existente la data declan∫„rii procedurii de
mediere, adic„ la data de 24 mai 2005, c‚nd, Ón temeiul
art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, CopyRo a solicitat
ORDA ini˛ierea procedurii de mediere, astfel Ónc‚t nu sunt
aplicabile prevederile ulterioare ale Ordonan˛ei de urgen˛„

a Guvernului nr. 123/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, de∫i
acestea sunt Ón vigoare la data pronun˛„rii prezentei
hot„r‚ri. Sub acest aspect, comisia nu Ó∫i poate Ónsu∫i
pozi˛ia exprimat„ Ón punctul de vedere consultativ al ORDA
Ón sensul c„: a) din punct de vedere al reglement„rilor
substan˛iale, sunt aplicabile dispozi˛iile legale Ón vigoare la
data ini˛ierii medierii, adic„ Legea nr. 8/1996 Ón forma
modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 285/2004 ∫i prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005, ˛in‚nd
cont de faptul c„ metodologia urmeaz„ s„ se aplice Ón
viitor ∫i va reglementa raporturile juridice dintre organismul
de gestiune colectiv„ ∫i utilizatori; b) din punct de vedere
procedural, sunt aplicabile dispozi˛iile legale Ón vigoare la
data ini˛ierii procedurii de mediere, adic„ prevederile Legii
nr. 8/1996 Ón forma modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 285/2004.
Œn leg„tur„ cu prima sus˛inere, comisia de mediere
constat„ c„, dimpotriv„, principiile generale din materia
solu˛ion„rii disputelor (inclusiv solu˛ionarea disputelor prin
mijloace alternative, a∫a cum este medierea) impun
aplicarea prevederilor legale existente la data sesiz„rii.
Œn ceea ce prive∫te cea de-a doua sus˛inere, comisia
de mediere constat„ c„ o asemenea solu˛ie ar fi fost
Óntemeiat„ numai Ón prezen˛a unei dispozi˛ii tranzitorii
exprese Ón cadrul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2005.
13. Comisia de mediere, trec‚nd la analizarea
problemelor aflate Ón divergen˛„, constat„ c„ este
inadmisibil„ solicitarea CopyRo de includere Ón domeniul
metodologiei stabilite prin prezenta hot„r‚re a remunera˛iei
corespunz„toare primei fix„ri a operei scrise de c„tre
organismele de radiodifuziune ∫i organismele de televiziune,
Ón condi˛iile art. 38 din Legea nr. 8/1996. Solu˛ia se
impune ca urmare a faptului c„ problema la care se refer„
men˛ionata solicitare a CopyRo nu a f„cut obiectul
negocierii, ci a fost formulat„ direct Ón faza de mediere. De
aceea, Comisia de mediere decide c„ obiectul metodologiei
men˛ionate Ól constituie alte utiliz„ri prin radiodifuzare de
c„tre organismele de radiodifuziune ∫i organismele de
televiziune ale operelor scrise aduse anterior la cuno∫tin˛„
public„ ∫i aflate Ón„untrul termenelor de protec˛ie prev„zute
de lege.
14. Aceste utiliz„ri se pot face, Ón condi˛iile legii, numai
Ón baza unei autoriza˛ii sub form„ de licen˛„ neexclusiv„
de utilizare, eliberat„ Ón form„ scris„ de organismele de
gestiune colectiv„, legal constituite, pentru repertoriul
gestionat de acestea pe baza mandatului expres acordat
de autori Ón mod direct sau indirect.
15. Ca urmare a utiliz„rii, organismele de radiodifuziune
∫i organismele de televiziune, autorizate printr-o licen˛„
neexclusiv„ de utilizare de c„tre organismele de gestiune
colectiv„, sunt obligate s„ pl„teasc„ acestora din urm„ o
remunera˛ie trimestrial„, cu titlu de drepturi patrimoniale de
autor, Ón procent de 3% aplicat la baza de calcul. Pentru
stabilirea cuantumului acestui procent, comisia de mediere
are Ón vedere un criteriu formal ∫i un criteriu substan˛ial.
Astfel, din punct de vedere formal, comisia de mediere
observ„ c„ principiul disponibilit„˛ii interzice stabilirea Ón
aceast„ faz„ a unui cuantum mai mic de 1,5%, c‚t au
solicitat utilizatorii, ori mai mare de 4%, c‚t a solicitat
CopyRo. Din punct de vedere substan˛ial, comisia de
mediere constat„ c„ remunera˛ia cuvenit„ titularilor
drepturilor de autor asupra operelor scrise a fost prev„zut„
de legiuitor Ón scopul recompens„rii acestor titulari pentru
activitatea lor referitoare la crearea acestor opere, precum
∫i Ón vederea stimul„rii crea˛iei — ceea ce presupune
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stabilirea unui cuantum ridicat al remunera˛iei. Pe de alt„
parte, unul dintre scopurile fundamentale ale cre„rii de
opere scrise este aducerea acestora la cuno∫tin˛„ public„
∫i utilizarea lor c‚t mai larg„ — ceea ce se poate realiza,
printre altele, prin implicarea organismelor de radiodifuziune
∫i a celor de televiziune. Œn aceste condi˛ii devine necesar
ca remunera˛ia ce urmeaz„ a fi pl„tit„ de c„tre utilizatori
s„ asigure, prin cuantumul s„u, cointeresarea acestora
pentru radiodifuzarea c‚t mai larg„ a operelor scrise, ceea
ce va atrage, pe cale de consecin˛„, stimularea titularilor
de drepturi de autor. De aceea, stabilirea echilibrat„ a
procentului pe baza c„ruia se calculeaz„ remunera˛ia este
de natur„ s„ satisfac„ deopotriv„ interesele de natur„
nepatrimonial„ ∫i patrimonial„ ale titularilor drepturilor de
autor, precum ∫i interesele de natur„ patrimonial„ ale
utilizatorilor — Ón interesul general al societ„˛ii.
La stabilirea procentului de 3% comisia de mediere a
avut Ón vedere ∫i faptul c„ nu poate fi Ónsu∫it„ sus˛inerea
utilizatorilor Ón sensul c„ Ón„untrul procentului maxim
prev„zut de art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 sunt
incluse ∫i remunera˛iile cu titlu de drepturi de autor
datorate de organismele de radiodifuziune ∫i organismele
de televiziune pentru alte categorii de autori, respectiv
autorii de opere muzicale ∫i autorii operelor audiovizuale.
Œntr-adev„r, textul legal men˛ionat nu opereaz„ o asemenea
distinc˛ie ∫i prevede f„r„ echivoc faptul c„ organismele de
gestiune colectiv„ pot solicita îde la aceea∫i categorie de
utilizatori [...] tarife forfetare sau procentuale Óntre 1%—10%
[...]“.
Œn sf‚r∫it, pentru stabilirea procentului de 3% comisia de
mediere are Ón vedere ∫i situa˛ia existent„ Ón alte state,
astfel cum rezult„ din informa˛iile depuse la dosar de c„tre
ambele p„r˛i ale medierii.
16. Œn ceea ce prive∫te baza de calcul asupra c„reia se
aplic„ procentul de 3%, comisia de mediere observ„ c„ nu
este admisibil„ nici una dintre solu˛iile propuse de c„tre
cele dou„ p„r˛i. Astfel, fiecare dintre acestea, pe cale de
interpretare a dispozi˛iilor legale relevante, se Óndep„rteaz„
de la principiul conform c„ruia remunera˛ia trebuie s„ fie
calculat„ exclusiv asupra veniturilor corespunz„toare
radiodifuz„rii operelor scrise de c„tre organismele de
radiodifuziune ∫i organismele de televiziune, precum ∫i de
la principiul potrivit c„ruia aceste venituri trebuie s„ fie
avute Ón vedere Ón integralitatea lor ca baz„ de calcul. De
aceea, comisia stabile∫te c„ baza de calcul asupra c„reia
se aplic„ procentul de 3% este constituit„ — exclusiv ∫i
integral — din acele venituri ale organismelor de
radiodifuziune ∫i ale organismelor de televiziune care sunt
corespunz„toare utiliz„rii de c„tre acestea a repertoriului
protejat al organismelor de gestiune colectiv„.
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17. Pentru facilitarea procedurii de calculare a
remunera˛iei, comisia de mediere stabile∫te c„, Ón cazul Ón
care, ca urmare a aplic„rii procentului de 3% asupra bazei
de calcul, rezult„ c„ remunera˛ia trimestrial„ este mai mic„
de 2.000 lei (RON), organismele de radiodifuziune ∫i
organismele de televiziune care au utilizat Ón acel trimestru
repertoriul protejat prev„zut la pct. 1 datoreaz„ o
remunera˛ie forfetar„ de 2.000 lei (RON).
18. Atunci c‚nd utilizatorul nu ob˛ine venituri, pentru
calcularea remunera˛iei trimestriale vor fi avute Ón vedere
cheltuielile ocazionate de utilizare, potrivit art. 1311 alin. (1)
lit. g) din Legea nr. 8/1996.
19. Œn condi˛iile Ón care ambele p„r˛i au fost de acord
ca organismele de radiodifuziune ∫i organismele de
televiziune s„ comunice organismelor de gestiune colectiv„
un raport privind utilizarea operelor scrise, dar nu au
convenit asupra termenului la care raportul s„ fie transmis,
comisia de mediere decide ca raportul s„ fie comunicat
p‚n„ la, inclusiv, data de 15 a lunii urm„toare trimestrului
pentru care se face raportarea ori, atunci c‚nd data de 15
nu cade Óntr-o zi lucr„toare, p‚n„ la, inclusiv, ziua
lucr„toare imediat urm„toare datei de 15.
20. Comisia de mediere consider„ c„ este dreptul
organismelor de gestiune colectiv„ s„ solicite utilizatorilor
comunicarea de copii certificate pe propria r„spundere de
c„tre reprezentantul legal de pe documentele cuprinz‚nd
informa˛iile pe baza c„rora a fost determinat„ baza de
calcul. De asemenea, Ón vederea examin„rii corectitudinii
calcul„rii remunera˛iei, organismele de gestiune colectiv„ au
dreptul s„ cear„ efectuarea unui audit extern de c„tre un
auditor agreat de toate p„r˛ile.
21. Comisia apreciaz„ c„ este judicioas„ solicitarea
formulat„ de utilizatori de a li se da posibilitatea s„
pl„teasc„ remunera˛ia trimestrial„ p‚n„ la, inclusiv, data de
25 a lunii urm„toare trimestrului pentru care se efectueaz„
plata ori, atunci c‚nd data de 25 nu cade Óntr-o zi
lucr„toare, p‚n„ la, inclusiv, ziua lucr„toare imediat
urm„toare datei de 25.
22. Œn cazul Ón care exist„ mai multe organisme de
gestiune colectiv„, constituite legal, care gestioneaz„
drepturile patrimoniale de autor pentru operele scrise ce
fac obiectul metodologiei, colectarea remunera˛iei se va
realiza potrivit legii Ón vigoare la data scaden˛ei.
23. Potrivit art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996,
organismele de radiodifuziune ∫i organismele de televiziune
pot consulta, la cerere, repertoriul protejat al organismelor
de gestiune colectiv„, prezentat Ón forma prev„zut„ de
art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, precum ∫i lista
titularilor de drepturi de autor ∫i de drepturi conexe, rom‚ni
∫i str„ini, pe care aceste din urm„ organisme Ói reprezint„.

PENTRU ACESTE MOTIVE
COMISIA DE MEDIERE
HOT√R√™TE:

Forma final„ a metodologiei supuse medierii este urm„toarea:
METODOLOGIE
privind remunera˛ia datorat„ de c„tre organismele de radiodifuziune ∫i organismele de televiziune titularilor
de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor
de gestiune colectiv„
1. Utilizarea prin radiodifuzare de c„tre organismele
de radiodifuziune ∫i organismele de televiziune a
operelor scrise aduse anterior la cuno∫tin˛„ public„ ∫i
aflate Ón„untrul termenelor de protec˛ie prev„zute de
lege se poate face numai Ón baza unei autoriza˛ii sub

form„ de licen˛„ neexclusiv„ de utilizare, eliberat„ Ón
form„ scris„ de organismele de gestiune colectiv„,
legal constituite, pentru repertoriul gestionat de acestea
pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de
autor.
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2. Organismele de radiodifuziune ∫i organismele de
televiziune, autorizate potrivit prevederilor pct. 1 de c„tre
organismele de gestiune colectiv„, sunt obligate s„
pl„teasc„ acestora din urm„ o remunera˛ie trimestrial„, cu
titlu de drepturi patrimoniale de autor, Ón procent de 3%
aplicat la baza de calcul.
3. Baza de calcul asupra c„reia se aplic„ procentul
prev„zut la pct. 2 este constituit„ din acele venituri ale
organismelor de radiodifuziune ∫i organismelor de
televiziune care sunt corespunz„toare utiliz„rii de c„tre
acestea a repertoriului protejat al organismelor de gestiune
colectiv„ prev„zute la pct. 1.
4. Œn cazul Ón care, ca urmare a aplic„rii procentului
prev„zut la pct. 2 asupra bazei de calcul, rezult„ c„
remunera˛ia trimestrial„ este mai mic„ de 2.000 lei (RON),
organismele de radiodifuziune ∫i organismele de televiziune
care au utilizat Ón acel trimestru repertoriul protejat prev„zut
la pct. 1 datoreaz„ o remunera˛ie forfetar„ de 2.000 lei
(RON).
5. Atunci c‚nd utilizatorul nu ob˛ine venituri, pentru
calcularea remunera˛iei trimestriale, vor fi avute Ón vedere
cheltuielile ocazionate de utilizare.
6. Organismele de radiodifuziune ∫i organismele de
televiziune vor comunica organismelor de gestiune colectiv„
prev„zute la pct. 1 un raport privind utilizarea operelor
scrise Ón programele acestora. Raportul va cuprinde lista
operelor scrise gestionate colectiv ∫i utilizate, cu
men˛ionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, duratei
utiliz„rii fiec„rei opere, num„rului de difuz„ri zilnice ∫i
denumirii emisiunilor Ón care au fost utilizate, precum ∫i
baza de calcul stabilit„ potrivit pct. 3 ∫i 5. Raportul va fi
Ónso˛it de o scrisoare de Ónaintare purt‚nd numele ∫i
semn„tura reprezentantului legal, precum ∫i ∫tampila
utilizatorului, scrisoare prin care va fi confirmat„ pe propria
r„spundere veridicitatea informa˛iilor con˛inute Ón raport.
Aceste liste vor constitui baza de repartizare c„tre titularii
drepturilor de autor a remunera˛iilor Óncasate de
organismele de gestiune colectiv„ pentru gestionarea
colectiv„ a operelor scrise aflate Ón repertoriul acestora.
Raportul va fi expediat at‚t Ón form„ scris„, c‚t ∫i Ón
format electronic p‚n„ la, inclusiv, data de 15 a lunii
urm„toare trimestrului pentru care se face raportarea ori,
atunci c‚nd data de 15 nu cade Óntr-o zi lucr„toare, p‚n„
la, inclusiv, ziua lucr„toare imediat urm„toare datei de 15.
7. La solicitarea scris„ a organismelor de gestiune
colectiv„, utilizatorul are obliga˛ia de a comunica acestora
copii certificate pe propria r„spundere de c„tre
reprezentantul s„u legal de pe documentele cuprinz‚nd
informa˛iile pe baza c„rora a fost determinat„ baza de
calcul cuprins„ Ón raportul prev„zut la pct. 6. De

asemenea, Ón vederea examin„rii corectitudinii calcul„rii
remunera˛iei, organismele de gestiune colectiv„ au dreptul
s„ cear„ efectuarea unui audit extern de c„tre un auditor
agreat de toate p„r˛ile. Œn cazul Ón care p„r˛ile nu cad de
acord asupra numirii auditorului extern Ón„untrul unui
termen de 15 zile calculate de la data Ónregistr„rii solicit„rii
scrise a organismului de gestiune colectiv„, auditorul extern
va fi stabilit Ón urm„toarele 7 zile prin tragere la sor˛i
dintr-o list„ cuprinz‚nd cel mult dou„ propuneri Ónaintate de
c„tre fiecare dintre cele dou„ p„r˛i. Tragerea la sor˛i se
desf„∫oar„ la sediul ∫i sub supravegherea Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor, fiind consemnat„ Óntr-un procesverbal. Œn cazul Ón care concluziile raportului auditorului
extern nu sunt Ónsu∫ite de c„tre utilizator, acest raport va
putea constitui mijloc de prob„, Ón condi˛iile prev„zute de
lege, Ón cadrul litigiului dintre organismul de gestiune
colectiv„ ∫i utilizator. Dac„ p„r˛ile nu convin altfel, costurile
realiz„rii auditului extern se avanseaz„ de c„tre organismul
de gestiune colectiv„ care a solicitat efectuarea acestuia.
8. Remunera˛ia trimestrial„ se va pl„ti p‚n„ la, inclusiv,
data de 25 a lunii urm„toare trimestrului pentru care se
efectueaz„ plata ori, atunci c‚nd data de 25 nu cade Óntr-o
zi lucr„toare, p‚n„ la, inclusiv, ziua lucr„toare imediat
urm„toare datei de 25.
9. Œn cazul Ón care exist„ mai multe organisme de
gestiune colectiv„, constituite legal, care gestioneaz„
drepturile patrimoniale de autor pentru operele scrise
prev„zute la pct. 1, colectarea remunera˛iei se realizeaz„
potrivit legii Ón vigoare la data efectu„rii pl„˛ii realizate
conform pct. 8.
10. Pentru neplata la scaden˛„ a remunera˛iei se
datoreaz„ dob‚nd„ legal„.
11. Organismele de radiodifuziune ∫i organismele de
televiziune pot consulta, la cerere, repertoriul protejat al
organismelor de gestiune colectiv„ prev„zute la pct. 1,
repertoriu prezentat Ón forma prev„zut„ la art. 126 alin. (2)
din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
lista titularilor de drepturi de autor ∫i de drepturi conexe,
rom‚ni ∫i str„ini, pe care aceste din urm„ organisme Ói
reprezint„.
12. Prezenta metodologie va putea fi modificat„ Ón
condi˛iile legii.
Pronun˛at„ ast„zi, 15 octombrie 2005, la sediul
Centrului de Proprietate Intelectual„ din cadrul Facult„˛ii de
Drept a Universit„˛ii din Bucure∫ti, bd. Mihail Kog„lniceanu
nr. 36—46, sectorul 5.
Executorie de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Cu apel Ón termen de 15 zile de la aceea∫i dat„.

Lucian Mihai — arbitru
Otilia Calmuschi — arbitru
Georgeta Felicia Du˛escu — arbitru
Claudiu Seucan — arbitru
Nicoleta Vr‚nceanu — arbitru
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